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ا!دّصمة

شرورمنبالئهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،دئهالحمدإن

يضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،اعمالناسيئاتومن،أنفسنا

انواشهد،لهسريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهد،لههاديفلا

ورسوله.عبدهمحمداً

"!ئُ!لِمُونَوَإشُم!لَاتَموُتُنوَلَاتُقَانِهِءحَقأللًهَاَتقُواءَامَنُوأاَلَذِينَيهأتها"

.،201:عمراناَلأ

ئِنهمَاوَيثزَؤ!امنهَاوَظًقَؤَ!ؤئمممىمِنظًقكَلُاَلَذِىرَثَبهم!اتَقُوأاَلًاسيهأيها"

"!لَرقي!اعَلَئكخكاَنَاَلئَهَإنواَلأَزصَامبِهلُونَلشًااَئَذِىاَلتَهَوَأئقُواوَعلن!مَاَء،كَمِيرارِط

.!ا:النساء1

اَغمبَئُلَكُتميُقدخِ!سَدِيداتَو،وَقُولوْااَللًهَاَئقُوْاءَامَنُوأاَلَذِينَيأَيُهَا"

:الأحزاب1!"عَظِيمَا!وزافَازَفَقَذوَرَشُولَهرُاَللًهَيُطِعوَمَنذُلُؤلَبهُثملَكُتملَيَلغفِر

07-1!7.

ع!يم،محمدهديالهديوخير،تعالىاللهكتابالحديثأصدقإن

وكل،ضلالةبدعةوكلُّ،بدعةمحدَثةوكل،محدثاتهاالأموروشر

.النارفيضلالة

بعد:أما

،عبادهسائرعلىوفضلهم،والعلماءالعلمأهلرفعتعالىاللهإن



فيوالحيتانباجنحتها،لهمتخضعالسماءوملائكةالأنبياء،ورثةفهم

الباطل،منوالحق،والحرامالحلاليُعرفوبهم،لهمتستغفرالبحار

نجومكمَثلالأرضفيفمَثلُهم،محتاجعلومهمإلىالخلقوجميع

علىأهونكاملةقبيلةوموت،والبحرالبرظلماتفيبهايهتدى،السماء

نأإلالايسدها،الإسلامحصنفيثلمةالعالموموت،عالمموتمنالله

مكانه.العلمأهلمنواحديقوم

اللهحفظهدولةعليمحمدالفاضلوالأستاذالحبيبالأخكانولما

الدين،هذاحرماتعلىالغيارىمن،العامرةالقلمدارصاحبتعالى

هذابعلماءبالتعريفرغبفقد،علومهنشرفيكريمةبرسالةوالقيام

قامففد،بماَثرهمالجيلوتعريف،فضائلهمنشرفيمنهرغبةالعصر

دوراًتؤديلكنها،حجمهافيصغيرة،النافعةالكتبمنسلسلةبإصدار

نفسهالوقتوفي،العلمأهلمنالعصربمناراتالناسبتعريفمُهماً

موضعاَليستفهيالعلميةالأخطاءوبيانالعلميةالمناقشاتمنخالية

لذلك.

المعاصرينالعلماءهؤلاءباحدبالتعريفاللهكرمهإليئَعهدوقد

تعالى،اللهرحمهالألبانيالدينناصرمحمدالشيخالعلامةالمحذثوهو

شمرتوقد،الحديثوعلومالسنةعلمفيومكانته5قدرلايُجْهَلمنوهو

الشيخلهذاالمحبينمنوأناخاصة،الطلبهذاملبياًالجدساعدعن

لهذ5الموضوعةطخطةوفقاًالرسالةهذهبجمعفقمت،اللهرحمهالجليل

التالي:النحوعلىالسلسلة

الله.رحمهحياتهمنلمحات:الأولالفصل

بمؤلفاته.تعريف:الثانيالفصل



ميزانفيالجهدهذايجعلوأن،زلليلييغفرأنتعالىسائلاًالله

سليم،بقلباللهأتىمنإلابنونولامالينفعلايومالقيامةيومأعمالي

العالمين.ربلئهالحمدأندعواناواخر

هـا224محرما:لأردنا-عمان

م1002اذار62

إبز!يم!ابيم





لأوهـلفصفلاا

له!مماصا"





الفَصهلالأ!ر

له!مماصاسَهـ

ونسبه:اسمه

بننجاتينوحبنالدينناصرمحمدالعلامةالمحدثالشيخهو

ب)أبي:والمكنَى()ألبانيةبلدهإلىنسبة(ب)الألباني:والملقَب،آدم

أبنائه.أكبر(الرحمنعبد

ته:دلاو

،م4191عامالموافق،النبويةالهجرةمنا332عامولادتهكانت

.(1)الوقتذلكفيألبانيةعاصمة()أشقودرةمدينةفي

نشأته:

الغنى،عنبعيدة،فقيرةأسرةفيتعالىاللهرحمهالألبانيالعلامةنشا

نجاتي()نوحالحاجوالدهتخرجفقد،العلميالطابععليهايغلبمتدينة

)الآستانة(العثمانيةالعاصمةفيالشرعيةالمعاهدفياللهرحمهالألباني

الناسوتعليم،الدينلخدمةبلادهإلىورجع،بإستنبولاليومتعرفوالتي

.منه)2(للأخذالناسعليهتتوافدمرجعاًاصبححتى،وتلقاهدرسهما

)1(

)2(

.32صهـ،ا024السنة،32العدد،الأمةصوتمجلة

.54-1/44:للشيبانيلألبانياحياة
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علىبهاوسارزوغو(،)أحمدالملكالبانيةفيالحكمتولىولما

()اتاتوركتركيةطاغيةخطواتيتعقبوراح،الكتاباهلمنجيرانهسَنن

علىالأسربعضوخاف،الحالوتدنت،الحجاببنزعالنساءفألزم

ذويهوعلى،دينهعلىالشيخوالدتوجسوقد،بالهجرةفبدؤوا،دينهم

،الشامبلادإلىالهجرةفقرر،الفتنوانتشار،الفسادكثرةبسبب،خيفة

منهوإيابهللحجقدومهأثناءعليهاتعزَفقدكانالتي-دمشقمدينةواختار

بها.واستقرفسكنها-

شيوخه:وأهمدراسته

التاسعةعلىشارفقدوالدههاجرحيناللهرحمهناصرالشيخكان

الإسعاف)جمعيةمدرسةوهيمدارسهابعضوالدهفأدخله،عمرهمن

.بتفوقلابتدائيةاالمرحلةأتمحتى،(الخيري

ابنهأخرجالدينيةالناحيةمنالنظاميةالمدارسلوالدهتَرُقْلمولما

مركَّزاً،علمياًبرنامجاًلهووضع،دراستهيكمليدعهولممنها،الصغير

الحنفي.لمذهباوفقهوالصرفوالنحووالتجويدالقراَنبتعليمهخلالهمقا

بروايةعليهختمهحتىالقرانوالدهعلىالألبانيالشيختلقىقد

ودرسه،العربيةفيالصرفكتببعضودرسه،تجويداَعاصمعنحفص

القُدُوري()مختصركتابلهدرَّسهاالتيالكتبومن،الفقهفيايضاَ

شديدجميعاَاللهرحمهماالألبانيالشيخوالدوكان.الأحناففقهفي

مراراًاناللّهرحمهالألبانيالشيخحدثوقد،الحنفيللمذهبالتعصب

وقد،الحنفيالمذهبعنيخرجالذيمنهجهفيعنهراضياًيكنلمأباه

الشيخمنهمالعلماهلمنجماعةالألبانيالشيخوالديديعلىتتلمذ

اللّه.حفظهالأرناؤوطشعيب
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ايضاً:5صغرفيتعالىاللهرحمهالألبانيالشيخعليهمدرسوممن

كتابعليهدرسحيث،البرهانيسعيدمحمدالشيخ5والدصديق

النحو،في(الذهب)شذوروكتاب،الحنفيالفقهفي(الفلاح)مرافي

.المعاصرةالبلاغةكتبوبعض

مع-الشامعالم-البيطاربهجةمحمدالعلامةدروسيحضروكان

.()1بدمشقالمجمعتذةاسابعض

،والقراءةبالمطالعةمغرماَحياتهاولمناللهرحمهالشيخوكان

عمرياول"في:يقولكانحيث،بالقراءةفراغهأوقاتكلويستغل

.يقرأ"لاومايفرأماقرات

ودراية:روايةالنبويالحديثعلمطلبإلىتولجهه

العلماءهؤلاءعلىالعلمتعالىاللهرحمهالشيختلقَىأنوبعد

ودرايةَ.روايةَالحديثعلملطلببالتوجهتعالىاللهأكرمه،الأفاضل

أصبجحتى،فيهللتبخرسعىوإنما،العلمذلكمنبالقليلالاكتفاءوعدم

الشريف.العلمهذافيالعلملطلبةمرجعاَ

قائلاَ:ذلكعنتعالىاللهرحمهالألبانيالشيخحذَثوقد

اثنتين:اهمهامنولعل،عداَلهاأحصيلا،كثيرةعليئَاللهنعم"إن

.الساعاتإصلاحفيمهنتهإيايتعليمهثم،الشامإلىوالديهجرة

لماألبانيةفيظللناولو،العربيةتعلمليي!رتفقدالأولىأما

.34-ص،الجنيدالقادرلعبد،الإماملألبانيا(1)
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ع!م!ررسولهوسنةتعالىاللهكتابإلىسبيلولا،حرفاًمنهاأتعلمأنتوقعت

العربية.طريقعنإلا

العلم،بطلبأملؤه،الوقتمنفراغاًليقيضتفقد:الثانيةوأما

.يومكلمنساعاتوغيرهاالظاهريةالمكتبةعلىالترددفرصةليوأتاحت

أولاً،عليهاالتدربحاولتالتيالنجارةصناعةلزمتأنيولو

بدلاالذي،العلمسبلبوجهيلسدتوبالتالي،كلهوقتيلالتهمت

.)1("التفرغمنلطالبه

اللهرسولحديثعلمطلبتعالىاللهرحمهالألبانيالشيخبدأوقد

كانالتيالمصرية)المنار(مجلةبأبحاثمتأثراَعمرهمنالعشرينفيوهو

.)2(تعالىاللهرحمهرضا(رشيد)محمدالسيديصدرها

رشيدمحمدالسيدفضلإلىاللهرحمهالألبانيالشيخأشاروقد

قائلاَ:المناربمجلةالموسومةالسيارةالعلميةومجلتهاللهرحمهرضا

الفضل،لذويبالفضلالفضلأهليعترفأنالحقمنكان"فإذا

وإلى،أولاًالسلفيةإلىالاتجاهمنفيهأنابما-وجلعزاللهبفضل-فإنني

محمدالسيدإلىذلكفيالفضليعودثانياَ،الضعيفةالأحاديثتمييز

فيعليهاوقفتالتيالمنار()مجلةأعدادطريقعناللهرحمهرضارشيد

.")3(الحديثبطلباشتغاليولأ

)1(

)2(

)3(

.392-1/292:للمجذوب،عرفتهمومفكرونعلماء

اللهعبدبقلمالألبانيللشيخموجزةوترجمة؟1/104:للشيباني،الألبانيحياة

.2ص،الدوسريناصر

.1/104:الألبانيحياة
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ايضاً:اللهرحمهالشيخوقال

كالظاهرالعربيةالفصص:الكتبمنبمطالعتهاُولعتما"اول

المترجمةالبوليسيةالقصصثم..إليهاوما،سيفوالملك،وعنترة

التاريخية.القراءاتإلىنزوعاَوجدتثم،وغيرهالوبينكأرسين

منجزءاًالباعةأحدلدىالمعروضةالكتببينلاحظتيوموذات

فيهيصفرشيدالسيدبفلمبحثعلىفيهووقعت،فاشتريته)المنار(مجلة

ولأول،5وماَخذ،محاسنهإلىويشير-اللهرحمه-للغزاليالإحياءكتاب

كله،الجزءمطالعةإلىذلكفاجتذبني،العلميالنقدهذامثلأواجِهمرة

التيالطبعةوفي،نفسه)الإحياء(في)الإحياء(موضوعلأتابعأمضيثم

ولأنيلالستئجارهألسعىورأيتني،العراقيالحافظتخريجعلىتحتوي

التخريجذلكفاستهواني،الكتابقراءةعلىأقبلتثَئمَومن،ثمنهأملكلا

حتىجهدتوهكذا،تلخيصهأونسخهعلىصممتحتىالدقيق

.المعلوماتتلكتثبيتعلىتساعدصالحةطريقةلياستقامت

الذيهوتلكدراستيفيبذلتهالذيالمجهودهذاأنوأحسب

بشتىأستعينوجدتنيإذ،الطريقذلكفيالمضيإليَّوحببشجعني

جانبإلىالنصلتففُمالحديثوغريب،والبلاغيةاللغويةالمؤلفات

)1(
."تخريجه

)المغنيوهو،الكتابهذابنسخاللّهرحمهالألبانيالشيخقاموقد

الأعمالأوائلمنوهو،ون!قهورتَبهالأسفار(فيالأسفارحملعن

للشيباني،الألبانيحياة؟292-1192/:عرفتهمومفكرونعلماء)1(

.-4647ص
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وفي،مجلداتثلاثةفيويقع،مخطوطاَبقيوقد،بهاقامالتيالحديثية

صفحة.ألفيمنأكثر

الحديث،علمعلىإقبالاَازدادفقد،لهخيرفاتحةالعملهذاوكان

الحديثعلمإنً":لهقائلاَبهاشتغالهعليهينكركاناللهرحمهوالدهإنحتى

."المفاليسصنعة

(الطباخراغب)محمدالشيخومحدَثُهاحلبمؤرخ5اجازوقد

مختصرفيالجلية)الأنوارثبتهفيالمذكورةوهي،بمروياتهاللهرحمه

.(الحلبيةالأئبات

تعلمعلىالانكبابعلىتعالىاللهرحمهالشيخشجعذلكوكل

وبجِد،صادقةوعزيمة،عاليةوهمة،كبيربشغفبمنَي!اللهرسولحديث

ثلثيمداروعلى،وتبليغهلتعليمهويسعى،وروايةدراية،قويةومثابرة

.()1الحديثفيإماماَ،السنةفيإماماَخرجحتى،الزمانمنقرن

تعالى:اللهرحمهالشيخقالذلكوفي

إلىشبابيأولمنذوجهنيأنعليئَوفضلهتعالىاللهتوفيق"ومن

معتتعارضلا،حرةلأنهاذلك-الساعاتتصليحاي-المهنةهذهتعلم

الثلاثاءعداما،يومكلوقتيمنلهاأعطيتفلقد،السنةعلمفيجهودي

علىالحصولمنمكَننيالقدروهذا،فقطساعاتثلاث،والجمعة

منفانَّ،طبعاَالكفافطريقةعلىوأطفاليولعياليليالضروريالقوت

رواهقوتاَ"محمداَلرزقاجعل"اللهئمَ:والسلامالصلاةعليهدعائه

.الشيخان

.صه،الجنيدالقادرلعبدلإمامالألبانيا)1(
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كتبودراسة،والتأليفالعلمطلبسبيلفيأصرفهالوقتوسائر

فإننيولذلك،الظاهريةالمكتبةفيمنهاالمخطوطاتوبخاصة،الحديث

فيهاالوقتمنأقضيهماويتراوح،لهاموظفيهاملازمةالمكتبةهذهألازم

الصيفيالنظاماختلافعلى،يومياًساعاتثمانيإلىساعاتستبينما

.)1("الدوامفيوالشتوي

والتعليقلمطالعةاعنلايفتر،ساعةعشرةاثنتيفيهايبقىنكاوأحياناً

منكثيرفيالبسيططعامهيتناولوكان،الصلاةفتراتأثناءإلاوالتحقيق

..بهخاصةغرفةلهفخصصت،المكتبةإدارةُقدرتهولهذا،فيهاالأحيان

عادةمنكانالأحيانبعضوفيصباحاً،الموظفينقبليدخلفكان

يبقىالشيخولكن،يعودونلاثمظهراًبيوتهمإلىالانصرافالموظفين

كلوإن،ينصرفثمالعشاءيصليفربما،البقاءلهاللهشاءماالمكتبةفي

منالاستفادةعلىوحرصه،اجتهادهمدىيعرفاَنذاكالمكتبةفيراَهمن

-)2(
ولته"

رحمهالجاسرحمدالشهيروالنسابة،المؤرخالرحالةالأستاذوقال

تعالى:الله

بتحقيقالمعنيينأجلةمنعدداًدمشقمدينةفيعرفتولقد"

علىتردديبكثرة،الألبانيالدينناصرالشيخعرفتكما..التراث

منكثيراًكتبوقد،أحلاسهامنيُعدكانإذ(،الطاهريةالكتب)دار

فييعملكاننفسهالوقتوفي،مخطوطاتهانوادرعنونقب،فهارسها

)1(

)2(

.52-1/48:للشيباني،الألبانيحياه

نفسه.السابقالمرجع
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.(")1الأمويالجامعبابقربصغيردكانله،الساعاتإصلاح

الظاهرية،المكتبةإلىإضافةالعلمتحصيلعلىأعانهمماوكان

بعضمنهايستعيركانحيث،الخاصةالتجاريةالمكتباتبعضوجود

لأحمدالعربيةوالمكتبة،اللهرحمهالقصيباتيسليممكتبة:مثلالكتب

اللّه.رحمهعبيد

الجامعصحيح)تهذيبكتابهوالشيخفيهعملكتاباخروكان

مرضيإن":بهاشتغالهأولليقالولقد(عليهوالاستدراكالصغير

علياملىفقد،عملبدونأجلساناكرهوإنني،الحركةعنأقعدني

.)2("المشروعهذاوعجزيمرضي

عطيماًالنبويالحديثميدانفيالألبانيالعلامةبروزكانوقد

،والعامالخاصلهشكرهمما،الزمانهذافيفيهتفزَدحتىوكبيراً،

عنها،علمطالباولعالمغنىلا،ضخمةحديثيةعلميةبثروةفيهوخرج

رواءب)1والموسومةالفقهيةالأحاديثموسوعةمنذلكعلىأدلَّولا

الصحيحةالأحاديثو)سلسلة،(السبيلمناراحاديثتخريجفيالغليل

وأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثو)سلسلةفقهها(،منوشيء

تصانيفه.منوغيرها(الأمةفيالسمى

اللهرحمهبازبناللّهعبدبنالعزيزعبدالكبيرالعلاّمةفيهقالحتى

علمفيناصرالشيخمنأعلمَالعصرهذافيالفلكتحتأعلم"لا:تعالى

)1(

)2(

دكانهبل:أقلت222-2122/:الجاسرحمدرحلاتمنالعربيالوطنفي

.5(أولادفيهايعملماتزالوهي،دمثقسورخارجالبرانيةالعمارةمنطقةفي

.2ص،الدوسريناصراللهلعبد،لألبانياللشيخموجزةترجمة
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وقال،"الحديثعلومفيالعصرهذا"مجددبأنهووصفه."الحديث

ووصفهالعصر"محدثهو"بل:العثيمينصالحبنمحمدالعلاّمةالشيخ

.(وروايةدرايةالحديثفيجمعلمذوب)أنه

العربيةبالمملكةوالإفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةوقالت

الحديث،فيالاطغواسع"وهو:الألبانيالعلامةحقفيالسعودية

."والضعفبالصحةعليهاوالحكم،نقدهافيقويّ

"بأنه:تعالىاللهرحمهالأنصاريحمادالمحدثالعلامةووصفه

."الحديثعلمفيواسعاطلاعذو

بالأحاديثعالمأكبر":بأنهالهندفيالحديثأهلمشيخةووصفته

.العصر"هذافيالنبوية

اَدمعليمحمدالشيخ(النسائي)سننشارحالفاضلالمحدثوقال

الألباني:عنالأثيوبي

كماوتضعيفاً،تصحيحاًالأحاديثمعرفةفيالطولىاليد"وله

فيهسادالذي،العصرهذافييدانيهمنفقلَّ،القيمةكتبهبذلكتشهد

.)1("الشريفالعلمبهذاالجهل

بنومحمد،الجوزيةقيموابن،تيميةابن:الإسلامبشيوختأثره

تعالى:اللّهرحمهم،الوهابعبد

تيميةابنالإسلامشيخبمنهجتعالىاللهرحمهالشيختأثرلقد

اللهرحمهمالوهابعبدبنمحمدوالشيخ،القيمابنالحافظوتلميذه

.-67ص،الجنيدالقادرلعبد،الإماملألبانيا)1(
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إليهماوالرجوع،والسنةالكتابتحكيممنإليهيدعونكانواالذي،تعالى

ولهذا،الضالةالمذاهبوأصحابللبدعومحاربتهم،الأمورسائرفي

بأقوالهم.لاستشهادامنيكثرنراه

المسائلمنكثيرفيخالفهمانهإلاالتاثرذلكمنالرغموعلى

لعلومهم،وتقديرهلهممحبتهيمنعهولم،أدلةمنلديهترخحلماوفقا

استقلاليةعلىدليلوهذا،لأقوالهموتخطئته،لهمبمخالفتهيجهرانمن

دونالنقد،يستحقماونقده،الترجيجيستحقماوترجيحه،شخصيته

خصم.عداءأو،قريبقربأو،لائملومةبالحقالجهرفيتأخذهأن

088()رقمالشريطفيتعالىاللهرحمهالألبانيالعلامةتحدثوقد

:فقاللهمومحبتهلأعلامابهؤلاءتأثرهعن،والنورالهدىأسئلةمن

سلفناعليهكانماوعلى،والسنةالكتاباتباععلىقائممنهجنا"

العلماهلمنالكثيريزاللاالانإلىالسعوديةالبلادانواعتقد،الصالح

شيخبدعوة،مثلهمنحنبهتأثرنابمامتأثرين،المنهجهذاعلىفيها

الجوزيةقيمابنتلميذهئم،تعالىاللّهرحمهتيميةبنأحمدبحقالإسلام

محمدكالشيخ؟سبيلهموسلك،منهجهمعلىساربمنئم،اللهرحمه

بلادفيالتوحيددعوةبإحياءالأولالفضللهكانالذيالوهابعبدابن

.هناكالكبارقبلالصغارفيلمسناهحتىدقيقوبتفصيل،اولأنجد

منمذهبأيإيثاروعدم،السنّةاتباع:للدعوةأسسأنهكما

الثالثالفضللهوكان،والسنّةالكتابعلىالأربعةالسنّةاهلمذاهب

منهجبإحيائه،اعتقاديفيالجوزيةقيموابنتيميةابنالشيخينبعد

ثانيأ.الإسلاميالعالمفيثم،أولأالنجديالعال!فيالشيخين

التزمهاوقد،المباركةالدعوةهذهنشرفيعصرهفيالفضلوله

02



سائرالعالمفيبل،تليهاالتيالحجازفيئمنجدفيليسالعلماءمنكثير

."أخرىبلادوفيوالباكستانالهندفيالإسلامي

أيضاً:اللهرحمهوقال

والألوهيةالربوبيةتوحيدفيالكلاماشبعأنالاَنغرضي"ليس

المقدمة،5هذلهشممعلاأمرفذلك،والوئنيةالشركمنينافيهماوما

كالإمامالإسلاموشيوخالتوحيدأئمةقيامخيربذلكقاموقدسيمالا

والصنعاني،،الوهابعبدبنومحمد،الجوزيةقيموابن،تيميةابن

.(")1الألبابأوليمنوغيرهم،والشوكاني

الإسلامي:العالمفيواثرهاالسنَةالىدعوته

المنهجعلىسارممنتعالىاللهرحمهالألبانيالشيخالعلاّمةكان

دعوتهمفي،والسنةالكتابالتزامفيالصالحالسلفعليهسارالذي

تعالى.اللهإلىالمباركة

بالحجةلهظهروحين،عمرهمنالعشرينفيوهومنهذلككانوقد

وكان،سبحانهاللهإلىتقرُّباًيفعلهاكانالتيالأشياءمنكثيراَأنوالبرهان

بابفيسيمالا،والسنةالكتابتخالفبلدهوأهل،مشايخهعليها

عنها،واقلع،الأفعالهذهفهجربنفسهبحكمهاالعلمبعدفبدأ،العفيدة

.بها)2(يعملواخذ،السنةولزم

نيلألبااالشيخلهفبين،شديدةمعارضةيعارضهاللهرحمهوالدهنوكا

)1(

)2(

.اهص،البئناتالآياتكتاب

.-67ص،الإماملألبانيا
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نأبعدعتَي!اللهرسولبحديثالعمليتركانلمسلميجوزلاأنهاللهرحمه

ويذكر،كانمنكائناًالناسمنأحدلقولالأئمةبعضبهوعملعنهثبت

تعالى،اللهرحمهمالكرامالأئمةمنوغيره،حنيفةابيمنهجهوهذاأنله

أهلمنوغيرهاللّهرحمهالالبانيالشيخبينالمناقشاتبدأتوهكذا

)1(.العلم

المرحلة:هذهحولقالهومما

السنةإلىاللههدانيحتىالاتجاههذافيوالديخطعلىازلفلم"

.")2(وعبادةقربةيحسبهكانمما،عنهتلقيتهكنتمماالكثيرعنفأقلعت

علمه،الذيالحقإلىفدعاهم،إليهالناسأقرببدعوةبدأوقد

حتى،الأولشيخهنجاتينوحالحاجوالدهرأسهمعلىوكان،بهوعمل

:نقاشكلإثرعلىلهيقولكان

علىأكنلمالتيالعلميةالفوائدببعضإليّعدتأنكأنكرلاأنا"

قبورعندالصلاةإلىالقصدمشروعيةعدممثل،ذلكقبلمنهابينة

")3(.الصالحين

المسألةهيالتوحيدمسألةُوكانت،مشايخهدعوةإلىانتقلثم

فيقالهومما،بلدهمشايخومعظم،مشايخهمعفيهاتفاصلالتيالكبيرة

ذلك:

)1(

)2(

)3(

عنبهاانفصلتُالتيالأسبابأوائلمنالمسألةهذهأنَّوالحق"

.13صا،الألبانيالعلامةحياةمنمشرقةصفحات

1/9280:عرفتهمومفكرونعلماء

.092-1/928:السابقالمرجع

22



بدأتمابواكيرمنفكان،والديطريقةعلىفيهاكانواإذ،المشايخمعظم

المراجعبعضفيالقضيةهذهتتبعتأنالعلميالبحثيشبهمما،به

الصفحاتبعضفكتبتُ،والديمكتبةتحتويمماوالحديثيةالفقهية

وبخاصة،المواطنتلكفيتحريماًالصلاةكراهةإلىبهاذهبت

وقعتبماذلكعلىمستدلاً،والأولياءالأنبياءقبورعلىالمبنيةالمساجد

شيخيإلىرسالتيوقدمت،المراجعتلكفيالعلماءأقوالمنعليه

فلمّا،العيدبعدجوابهابردفوعدني،رمضاناياممنالأواخرفيالبرهاني

تعدولاعنهانقلتالتيالمظانلأن،شيئاًتصنع"لم:وقالليتبشَمجئته

..؟؟للفقهبمصادروليست(الفلاحو)مرافي،(عابدينابن)حاشية

كليستوعبلمالشيخأنوعلمت،الجواببهذاصُدِمتوقد

و)مبارق(المفاتيحو)مرقاة(القاري)عمدةعننقوليكانتإذكتبتهما

أهلعندالمعتبرةالمراجعمنوهيالطحْطاوي(،و)حاشيةالأنوار(

فيمضيتوهكذا،أوسعدائرةفيالمسألةاتابعأنرأيتولهذا..العلم

والسنّة،الكتابمنبأدلتهاالفكرةاستكملتُحتىوالتنقيبالبحث

منالساجدتحذير:باسمالمعروفكتابيهذامنفكان،الأئمةواقوال

.مساجد")1(القبوراتخاذ

كبيراً،اهتماماًالتوحيدمسألةتعالىاللهرحمهالشيخأولىوقد

وشرحاً،دعوةًعظيماً،جهداًتبيينهافيوبذل،كثيراًوقتهمنوأعطاها

فشرح،فيهاالكتببعضيشرحفكان،ومناقشةوتحقيقاً،وتأليفاًوتعليقاً

وشرح،الصنعانيلأميراللعلامةالإلحاد(أدرانمنلاعتقادا)تطهيركتاب

بنحسنبنالرحمنعبدللعلامةالتوحيد(كتابشرحالمَجيدفتج)كتاب

.092-1/928:عرفتهمومفكرونعلماء(1)
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مخالفةالمستقيمالصراط)اقتضاءكتابوشرح،الوهابعبدبنمحمد

.(جميعا13اللهرحمهمتيميةابنالإسلاملشيخ(الجحيمأصحاب

في)شهركتابهفيخميسبناللهعبدالشيخالكبيرالرحالةقالوقد

(:دمشق

وفي،الجامعةصفوفبيندمشقفيالسلفيةوجدت"وهكذا

والحقوقالطبيدرسمستنيرمثقفشبابيحملهاالعلماء،حلقات

يشرفني:فقلت؟اليومدرسناتحضرألا:منهمشابليقال..والآداب

دمشقمحدثالألبانيناصرالشيخفضيلةلأجدالشابمعفذهبت،ذلك

المثقف،دمشقشبابمنطالباَ،الأربعينعلىيزيدماوحوله،الكبير

وسدهالتوحيدجنابمجي!المصطفى"حماية:بابفيجارالدرسوإذا

الإمامللمجددالمجيد()فتحوشرحه)التوحيد(كتابمن"الشركطرق

لهذهالعجبأشدفعجبت-اللهرحمهما-وحفيدهالوهابعبدبنمحمد

التحقيقأسمعبيوإذا،الشيخدرسلأسمعوأنصتُّ،الغريبةالمصادفة

أسمعبيوإذا،فيهالتضالعوقوة،التوحيدعلمفيوالإفاضةوالتدقيق

درسانتهىحتىالعميقةواستشكالاتهم،الرزينةالهادئةالطلبةمناقشة

التوحيد.

حسنلصديق(الندية)الروضةكتابمنالحديثدرسفيوبدؤوا

انتهىحتىوهكذا،وتحقيقاَوأصولاَوفقهاَجماَعلماَسمعتوهنا،خان

وقد،الشيخدرسعلىمحافظاَ،بدمشقمقاميطيلةأزلولم،الدرس

)اقتضاءبكتابوبدؤوا،المجيد()فتحكتابمنالتوحيدعلمفيانتهوا

عددهم،يزدادحينكلوفي،تيميةابنالإسلاملشيخ(المستفيمالصراط

.8ص،لإمامالألبانيا(1)
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الإسلامي()التمدنمجلةتتبعومن،وينشرونويكتبون،رغبتهموتتجدد

بنفسيلمستولقد،وجهودنشاطمنوتلامذتهالشيخلهذاماعلىوقف

مما،العامالرايفيالتأئيرذاتالأوساطمنكثيرعلىكبيراَتأثيراَلهم

.(")1المباركةالدعوةلهذهكبيرجدبمستقبليبشر

الدعوية:ورحلاتهجولاته

منأسبوعياًبداتمنظمةشهريةرحلاتاللهرحمهللشيخكان"وقد

المحافظاتإلىبهايقومكان،أيامثلائةنحوعلىاستقزَتثم،شهركل

ولقد.ذقيةللاوا،والرقة،وحلب،وإدلب،وحماه،حمص:السورية

وجلعزَّاللهإلىالدعوةفيالطيبةثمراتهاوالرحلاتالجهودلتلككان

اهلمنالمعارضةمنصاحبهامامع،والخرافةالشركونبذالتوحيدوإلى

")2(الحقعلىأنهلمعرفتهودعوتهعزمهعني!تِهلمذلكلكن،لأهواءا

محدثاً:اللهرحمهالشيخقالكلههذاوفي

وجعلت،وأصدقائهموالأصدقاءبالمعارفالاتصالبدأت"لقد

ثم،الأنصارأحددارإلىالانتقالرأيناثم،بهانجتمعندوةًالحانوتمن

وجعل،الغايةلهذهالدورإحدىاستأجرناثَئمومن،أكبرأخرىواحدةإلى

عالياًمستوىالنشاطوبلغ،المكانبهمليضيقحتى،يتكاثرونالحضور

أثمرتحتىدأبناهذاواستمر،وأسانيدهوشرحهالحديثقراءةفي

،الاجتماعاتأُلغيتثم،علينافضُيقَ،الاتجاهلهذاالمعارضينمساعي

،المضايقاتهذهمننخلصلمالاَنحتىاولاءنحنوها،السامروانفض

)1(

)2(

.791-ا69ص،للقريوتي،الهدىأئمةمنكوكبة

.91صه،بقلسااالمرجع
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الىانقطعناالاجتماعوبينبينناحيلوإذا،ممكناًذلكيكونحيننجتمع

.عنهما")1(الانقطاعنستطيعلااللذينوالتحقيقالتأليف

ايضا:اللهرحمهوقال

رتبناانالدعوةهذهلقيتهالذيالطيبالإقبالهذااثارمن"كان

دمشق،إلىواللاذقيةحلببينماالبلادمناطقبعضلزيارةبرنامجا

صادفتفقد،المدنمنلكلخصصتْالتيالأوقاتقصرمنالرغموعلى

علومفيالراغبينمنالعديدجمعتإذملموساً،نجاحأالرحلاتهذه

وتتوارد،السنةكتبمنفيهايقرأ،دوريةشبهندواتعلىالحديث

نقمةمنضاعفقدالتجوالهذاأنإلا،المفيدالنقاشويثور،الأسئلة

تلقاءنحنفإذا،المسؤولينلدىسعاياتهممنفضاعفوا،الاخرين

.)2("بعضبرقاببعضهايتصلمشكلات

الشيخ:لدعوةمضادةجهود

إلىدعوتهجرَّاءمنالفترةهذهخلالكثيرةأحداثٌلهجرتوقد"

ذلك:من،والسنةالتوحيد

إلىورفعوها،ضدهعريضةنظموابلدهمشايخمنجماعةان-ا

بدعوةيقومأنه:ومفادها،الناستوقيعاتلهاجمعواأنبعد،الشاممفتي

الشرطة،مديرإلىبدورهالمفتيفرفعها،المسلمينعلىتشوشوهابية

الكيد.هذامنفسفمهبلطفهعليهمنَّاللهولكن،إثرهاعلىالشيخواستدعي

)1(

)2(

.1/592:عرفتهمومفكرونعلماء

.1/592:السابقالمرجع
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مفتيطلبليبلغهالأمنلشؤونالداخليةوزارةوكيلاستدعاء-2

الحسكة.إلىعنها5وإبعاد،بلدهدخولمنمنعهإدلب

والتحذيروالزوربالكذببهللمكرالصوفيةالطرقمشايخ-سعي3

وهوالسجن،بدمشقالقلعةسجنفيأشهرستةسجنهإلىأدىمماوالتنفير

اللهرحمهما-القيمابن5وتلميذتيميةابنالإسلامشيخفيهسُجنالذي

طلابتحذيرإلثبالإضافة،والانحرافالضلالشيوخبسبب-تعالى

إلىوالدعوة،مجالستهومن،إليهالاستماعمنالناسوعوام،العلم

.")1(ومقاطعتههجره

كانلقد:بقولهالأحداثهذهعلىيعقِّبتعالىاللّهرحمهوكان

فيالعملعلىتصميميمنضاعفتإذ،أرادوهلماعكسيةاَثاركلهلهذا

.)2(بأمرهاللهيقضيحتىالدعوةخدمة

علىكبيرأثر،القويوالتصميم،الكثيفةالمضاعفةلهذهكانوقد

دعوتهاَثارعنفاسألشئتوإن،جداًعظيمةوفائدة،الإسلاميالعالم

بالمغرب،ولحقَوالجزيرةالشامعمَّكيفالنبويةوالسنةالكتابإلى

وأوروبةوأفريقيةآسيةالقاراتوتعدَّوتجاوَزَ،وباكستانوالهندومصر

:الناسوعلىعليهاللهفضلمنوهذا،وأمريكةواسترالية

العلماءيعرفه،بلدعنهتنفكأو،أرضمنهتخلوتكادلا-فصِيتُهُا

والعجم.العربومن،والعواموالخطباءوالدعاةالعلموطلابوالقضاة

العلم،وطلاب،العلماءيقتنيهالأقطارافيمشتهرةمنتشرةوكتبه-2

)1(

)2(

.41-13ص،الإماملألبانيا

.1/592:للمجذوب،عرفتهمومفكرونعلماء
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حتىتجدهابل،المخالفينالمناوئينأو،المحبينالسنيينمنكانواسواء

.العواممنكثيرعند

وتتسابق،العالمفيرواجاًالكتبأكثرمنتعالىاللهبحمدوهي

،والقبولالسمعةمنلهالما،لهاالطبعحقوقعلىالحصولفيالنشردور

لها،طلباَالبسيطةأرجاءمنالرسائلإليهترسلوكانت،الرواجوعظيم

إكثارها.فيورغبة،لاخرهاومتابعة

الشرعية،الجامعاتخريجيمنوالألوفالمئينمراجعوهي

والخطباءالعلموطلابوالدعاة،الكتبومصنفي،الدينيةوالمعاهد

أبحاثاو،تحتهاالتياو()الشهاداتحملةمنكانواوسواء،وغيرهم

وغيرها.،لتخرجا

وطلابالعلماءمنالكثيرُوترجيحاتهوأقوالهتصحيحاتهوينقل

خواصعندالثقةمنلهامايعلمونلما،وابحائهممصنفاتهمفيالعلم

بل،قدمهورسوخ،العلميةبكفايتهمنهمواعترافاَ،وعوامهمالناس

وأجهزة،والندواتالمحاضراتوفي،المنابرعلىالجمعفيوتسمعها

.والمجلاتالصحففيوتقرأها،لإعلاما

واالقضاةأوالعلماءمنكانواسواءالمسلمينمنالكثيرراسله-2

حلأو،الفتياطلبلأجلوالهاتفالبريدعبرالناسعامةأوالعلمطلاب

النصيحة،لأخذأو،محنةرفعأو،شبهةدفعاو،غامضوإزالة،مشكل

والمعاهد،الشرعيةالكلياتوكذا،التوجيهوطلب،المشورةونيل

ذلك.مثلتفعلكانتالعالمفيالمنتشرة،الخيريةوالجمعيات،الدينية

رحمهبازبنالعزيزعبدالشيخ:امثالالعلماءمنكثيرعنهينقل-4

المحسنعبد،الفوزانوصالح،اللهرحمهالعثيمينصالحبنومحمد،الله
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والدعوةوالإفتاءللبحوثالدائمةواللجنة،الجبريناللهعبد،البدرالعباد

.()1"العلمأهلمنالكثيروغيرهم،والإرشاد

العلمية:وحلقاتهدروسه

،العلومسائرفيالنفعغزيرة،بالفوائدعامرةالشيخمجالسكانت

كلدرسينيعفدكانإذ،دمشقفيكثيرةكتبالشيخعلىقرئولفد

الكتب:تلكمن،العلمطلبةيحضرهماأسبوع

حجرابنللحافطالفكر(و)نخبة،اللهرحمهالقيملابنالمعاد()زاد

حسنلصديق(البهيةالدررشرحالنديةو)الروضة،اللهرحمهالعسقلاني

الرحمنعبدللشيخالتوحيد(كتابشرحالمجيدو)فتح،اللهرحمهخان

شرحالحثيثو)الباعث،اللهرحمهمالوهابعبدبنمحمدبنحسنابن

الله،رحمهشاكرأحمدالمحدثللعلامة(الحديثعلوماختصار

الففه(و)اصول،اللهرحمهالجمحيسلأملابنالشعراء(فحولو)طبقات

الإلحاد(أدرانمنالاعتقادو)تطهير،اللهرحمهخلافالوهابلعبد

و)الأدب،اللهرحمهللمنذري(والترهيبو)الترغيب،اللّهرحمهللصنعاني

أسد،لمحمد(الحكمفيالإسلامو)منهج،اللهرحمهللبخاريالمفرد(

الله،رحمهسابقلسيد(السنةو)فقه،رستملأسد(التاريخو)مصطلح

(الأحكامأحاديثفيو)الإلمام،اللهرحمهللنووي(الصالحينو)رياض

الله.رحمهالعيددقيقلابن

لمثقفينوالأساتذةوالعلماهلأمنكبيرعددالدروسهذهحضروقد

الألبانيحولالعسكرمقالابفيالواقعالتثويشورفضالتلبيسكشف)1(

.222-87،122-09ص،الجنيدالقادرلعبد



كانتولقد،وجلعزاللهإلىالدعوةفيالكبيرأثرهالهاوكان،والطلاب

.م)1(4591عامقبلالدروسهذهبداية

تلاميذهودور،دارهفيوالدروسالمحاضراتيلقيوكان

)التوسل:عنكانالذيدرسهألقاهاالتيدروسهأفضلومن،وأصدقائه

خرجوالذي،دمشقبمدينةاليرموكمخيمفيدارهفي(وأحكامهأنواعه

التوسل.بابفيكُتبماأنفسمنويُعَدّ،الاسمهذايحملكتابفي

العلمية:وجهودهورحلاتهوظائفه

المدينةفيلإسلاميةابالجامعةفدزَس،ورحلحياتهفيالشيختنقل

يُقتدىمثالاًخلالهاكانهـ،اهـ-383ا381عاممنتأسيسهاعندالمنورة

الخُلُق.وحُسن،والتواضعوالإخلاصالجدفيبه

مكانهإلى،عزيمةًوأمضى،همةَأشددمشقإلىرجعذلكوبعد

وفرع،والتأليفالدراسةعلىوأكبَّ،الظاهريةالمكتبةفيلهالمخصص

وفاةبعدلابنهثم،إخوانهلأحدالساعاتإصلاحمحلوترك،وقتهكلله

الله.رحمهاخيه

بهجةمحمدالشيخالعلامةندواتيحضراللهرحمهالشيخوكان

الأستاذمنهم،بدمشقالعربيةاللغةمجمعأساتذةبعضمعاللهرحمهالبيطار

.تماملأبي()الحماسةيقرؤونكانواإذاللهرحمهالتنوخيالدينعز

أحاديثبتخريجليقوم،دمشقجامعةفيالشريعةكليةاختارتهوقد

إصدارهاعلىلجامعةاعزمتالتيلإسلاميالفقهابموسوعةلخاصةاالبيوع

.ام559عام

.133ص،الهاشمي:لألبانياللشيخوترجمتهالقريوتي)1(
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الوحدةعهدفيشُكَلتالتي،الحديثلجنةفيعضواَاختيركما

.المطهرةالسنّةكتبنشرعلىللإشراف،ومصرسوريةبين

مشيخةيتولىأنبالهندبنارسفيالسلفيةالجامعةمنهطلبتكما

بسببوالأولاد،الأهلاصطحابلصعوبةذلكعنفاعتذر،الحديث

.انذاكوباكستانالهندبينالحرب

الشيخالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمعارفوزيرمنهطلبكما

قسمعلىالإشرافيتولىاهـان388عامالشيخاَلاللهعبدبنحسن

ظروفهحالتوقد،بمكةالقرىأمجامعةفيالعلياالإسلاميةالدراسات

ذلك.تحقيقدون

بالمدينةالإسلاميةللجامعةالأعلىللمجلسعضواَاختيروكما

هـ.ا-5913893عاممنالمنورة

المسلمينالطلبةاتحادمنبدعوةإسبانيةاللهرحمهالشيخزاروقد

حجة)الحديثبعنوانبعدفيماطبعتهامةمحاضرةألقىحيث،هناك

محاضرةألقىحيث،وقطر،إنكلترةزاركما،(لأحكامواالعقائدفيبنفسه

العربية،والإمارات،والكويت(،الإسلامفيالسنّة)منزلةبعنوانهناك

...الأوروبيةالدولمنوعدداَ

رحمهبازبناللّهعبدبنالعزيزعبدالشيخسماحةقبلمنانتُدبكما

الإسلاميوالمنهجوالسنةبالكتابوالاعتصامالتوحيدإلىللدعوةاللّه

وبريطانية.والمغربمصرفيالحق

منهاكثيرعنواعتذر،بعضهاحضر،مؤتمراتعدةإلىدعيكما

.الكثيرةالعلميةأشغالهبسبب
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سنةرمضانشهرأولفيإليهاهاجرإذعمانفيالمقامبهواستقر

وتربيةللدعوةونشط،الجنوبيةبماركاهملانحيفيبيتافبنىهـ،ا004

السلف.منهجعلىالنشء

عليه:العلماءوثناءالعلميةمكانته

بنمحمدالشيخالأمةفقيهالشهيروالعلامةالكبيرالإمامقال(ا

الألباني:العلامةأخيهحقفي-تعالىاللهرحمه-الشيخآلإبراهيم

."الباطللأهلومصادمة،للحقونصرة،سنةصاحب"وهو

الله-رحمه-بازبناللهعبدبنالعزيزعبدالشيخالعلاّمةوقال2(

الألباني:العلامةحقفي

ومن،والجماعةالسنةأهلمنأنهمعروفالألباني"الشيخ-أ

."السنةحفظسبيلفيالمجاهدينومن،السنةدعاةومن،السنةأنصار

ومواصلة،والسيرة،العقيدةبحسنلدينامعروف"الشيخ-ب

العنايةفيالمشكورةالجهودمنيبذلهمامع،سبحانهاللهإلىالدعوة

كتبهوما،الموضوعمنالضعيفمنالصحيحوبيان،الشريفبالحديث

نسأل.للمسلمينونافع،مشكورعملكلُهالواسعةالكتاباتمنذلكفي

وأن،السبيلهذافيالسيرمواصلةعلىويعينه،مثوبتهيضاعفأنالله

."والنجاحبالتوفيقجهودهيكلل

العقيدةبحسنلدينامعروف-اللهوفقه-الألباني"والشيخ-جى

."لهواعتناقهالصالحالسلفمذهبوتأييد،والسيرة

صاحبنا-الطيبينإخواننامن-المعروفينالثقاتإخواننا"من-د

."المجددينمنوهو-الدينناصرمحمدالشيخالعلامةوأخونا
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ناصرالشيخمنأعلمالعصرهذافيالفلكقبةتحتأعلم"لاهـ-

."الحديثعلمفي

العثيمينصالحبنمحمدالفقيهالمحققالعلامةالشيخوقال3(

لألباني:االعلامةحقفي-اللهرحمه-

أنه،قليلوهوبهاجتماعيخلالمنالشيخعنعرفته"فالذي-أ

العقيدةفيكانتسواء،البدعةومحاربة،بالسنةالعملعلىجداًحريص

."العملفيأم

وذوأنه،ذلكعنهعرفتففد،لمؤلفاتهقراءاتيخلالمنأما"-ب

منكثيراَكتبهفيمانفعقداللهوأن،ودرايةروايةالحديثفيجئمعل!

الحديث،علمفيوالاتجاه،المنهاجحيثومن،العلمحيثمنالناس

.الحمد"ودتهللمسلمينكبيرةثمرةوهذه

."بهفناهيكالعلميةالتحقيقاتناحيةمناماجى-"

."لإقناعاقوي،لاطلاعاواسع،الباع"طويلبأنهووصفهد-

ناصرمحمدالشاملمحدث":عليهكتبشريطاًمرةذاتوراىهـ-

.العصر"محدثبل":ففال!لألبانياالدين

المملكةعاممفتيالشيخاَلاللهعبدبنالعزيزعبدالعلامةوقال!(4

عليهوائنىالعصر"هذافيالسنةنصر":بأنهاللّهحفظهالسعوديةالعربية

علمه.وعلى

.الفوزانفوزانبنصالحالفقيهالشيخنفسهبالوصفووصفه(ه

السعودية:العربيةالمملكةفيللإفتاءالدائمةاللجنةوقالت(6
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وامعفمؤلفه(والموضوعةالضعيفةلأحاديثا)سلسلةكتاباماا-"

وقد،والضعفبالصحةعليهلحكموا،نقدهفيقوي،لحديثافيلاطلاعا

."يخطئ

ووقع(الألبانيالدينناصوالشيخالعلامةب)أخيناووصفوه-ب

والشيخ،عفيفيالرزاقعبدوالشيخ،بازابنالشيخ:منكلذلكعلى

.القعوداللّهعبدوالشيخ،الغدَيّاناللهعبد

رحمهالأنصاريمحمدبنحمادالمحدثالعلامةالشيخووصفه7(

.(")1الحديثعلمواسعفياطلاعذو":بأنه،تعالىالله

فيالمدرسالبدرالعَبّادالمحسنعبدالمحدثالشيخوقال8(

الله:سلمهالنبويالمسجد

فيهوالطعن،طيبةوعقيدته،السنةخدمجليلعالموالألباني"-أ

منالسلفوعلماء":عقيدتهفيالطحاويالإمامكلامَذكرثم،يجوزلا

والنظرالفقهوأهل،والأثرالخبراهلالتابعينمنبعدهمومَن،السابقين

."السبيلغيرعلىفهمبسوءذكرهمومن،بالجميللاإيُذْكَرونلا

ناصومحمدالشيخالعلامةالشهيرالكبيرالعالمالجميعفقيدإنه-ب

وفي،السنةخدمةفيعظيمةجهودوله-لهوغفراللهرحمه-لألبانياالدين

التيوالكتبالأحاديثتلكمصادروبيان،ع!يِ!اللهرسولبحديثالعناية

ودافع،مشهورةللسنةخِدمَتُهُ،والضعفالصحةمندرجتهاوبيان،ذكرتها

عنالعلمطلبةيستغنيولا،عظيماًدفاعاًالسلفومنهجالسلفعقيدةعن

.922ص،الهدىأئمةمنكوكبة(1)
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الغزير،العلموفيها،الكثيرالخيرفيهافإنَّ،مؤلفاتهوإلىكتبهإلىالرجوع

منأو،كتبهمنغالباَالمكتباتتخلوولا،عظيمةمشهورةومؤلفاته

العلماءكلامإلىوالرجوعوالكتابةبالبحثعنايةوله،منهاشيءوجود

كبيرنقصالحقيقةفيهوالعالمهذامثلذهابوإن،منهموالاستفادة

."الدينفيوئلمةومصيبة،المسلمينعلى

الكبارالعلماءمن-والألبانيبازابنأي-العَلَمَينهذينوإن"-!

منهماوكل،العاليةوالهمة،الفائقةالعنايةلهمالذين،المحققينالجهابذة

وحصل،الكثيرالخيرايديهماعلىحصلوقد،العقيدةفيعظيمةجهودله

الجزاء،احسناللهفجزاهما،والمسلميننلإسلامالعظيمالنفعبسببهما

.سيئاتهما"عنوتجاوز،لهماوغفر

العصر،هذافيكانواالذينالأفذاذالعلماءمنبحقفإنه"هـ-

.")1(المصطفىسنةخدمةفيجهودلهموالذين

التويجرياللهعبدبنحُمُودالسنةناصرالعلامةالشيخوقال9(

علىإعانةفيهالطعن،السنةعلىعَلَمالاَنالألباني":تعالىاللهرحمه

."السنةفيالطعن

"الشيخةاللّهحفظهالنجمييحيىبناحمدالعلامةالشيخوقال(01

صاحب،الشهيروالعالمالكبيرالمحدثالألبانيالدينناصرمحمد

،العقيدةسلفيالموطنسوري،المفيدةوالتخريجاتالنافعةالتاَليف

.خيراً")2(اللهفجزاهأحدفيهيوازيهلاالتخريجفيجهداَبذل

)1(

)2(

76.ص،التلبيسكشف

.2-542،56257-522ص،الهدىأئمةمنكوكبة
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الله:حفظهالشيخاَلالعزيزعبدبنصالجالفاضلالشيخوقال(11

لأنه،مصيبةالألبانيالدينناصرمحمدالعلأَمةفقدأنشك"لا-أ

وعلاجلاللهحفظوبهم،محدثيهممنومحدث،الأمةأعلاممنعلم

.()1"السنةبهماللهونشرالدينهذا

الحديث،هلاومنهج،السلفيةالعقيدةنصرةفيماَثرللفقيدإن"-ب

الصحيجالحديثوتمييز،الحديثخدمةفيعديدةعظيمةمؤلفاتوله

الأمةعلماءمنويعدكبير،الإسلاميالعالمفيوأثره،الضعيفمن

.)2("العظيمةالجليلةبماَثره

المدرسالبسامالرحمنعبدبناللهعبدالفاضلالشيخوقال(12

هذاأئمةمنهو"اليوم:العلماءكبارهيئةوعضو،الحرامبالمسجد

.")3(السنةلخدمةومالهوجهدهنفسهبذل،الزمان

تمييزمحكمةرئيسالمنيعسليمانبناللهعبدالشيخوقال13(

كبيرعالمبفقدالمسلمينمعشرفجعلقد":العلماءكبارهيعةوعضو،مكة

والرد،والضلالاتالبدعمحاربةفيطويلباعلهكانالذي،السلفيينمن

منلفضيلتهعمافضلاًهذا،مج!ي!رسولهوسنةاللهكتابمنأصحابهاعلى

."سقيمهامنبصحيحهاوالتبصيرالسنةتمحيصسبيلفيصائبةتحقيقات

اَدمبنعليبنمحمدالأصوليالفقيهالمحدثالعلامةوقال(41

فإنهاالألبانيالدينناصرالعلامةكتبوكذا..":اللهحفظهالأثيوبي

)1(

)2(

)3(

.522،452،562،572ص،الهدىائمةمنكوكبة

.452ص،السابقالمرجع

76.ص،التلبيسكشف
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وتضعيفاًتصحيحاًالأحاديثمعرفةفيالطولىاليدلهلأنجداَ،ممتعة

فيهسادالذي،العصرهذافييدانيهمنفقل،القيمةكتبهبذلكتشهدكما

.")1(الشريفالغلمبهذاالجهل

"الشيخ:اللهحفظهالفياضالعزيزعبدبنزيدالشيخوقال15(

.)2("العصرهذافيالبارزينالأعلاممنالألبانيالدينناصرمحمد

رحمهالخطيبالدينمحبالبحاثةالمحققالشيخفيهوقال(16

.)3("لإحيائهاالعملعلىحياتهموقفواالذين،السنةدعاةمن":الله

اهلشيخالدينشرفالصمدعبدالمحدثالعلامةلهوأرسل(17

إلىوصلوقدهذا..":نصهاهذارسالةتعالىاللهرحمهالهندفيالحديث

السلفيةالجامعةيعني-الإسلاميةالجامعةشيخالرحمانياللهعبيدالشيخ

السعوديةالعربيةالمملكةمنبالرياضالإفتاءدارمناستسفار-ببنارس

هذا،بزمنناقريبةصلةله،معناهفيعجيب،لفظهفيغريبحديثعن

لأحاديثباعالماكبرمراجعةعلىالعلماءمنههنامنحضرمنرايفاتفق

.")4(الربانيالعالمالألبانيالشيخوهوألاالعصرهذافيالنبوية

الله:حفظهالصباغلطفيبنمحمدالدكتوروقال(18

وقف..العصرهذافيمحدثأعظم..الكبيرالمحدثالعلامة"

.()ْ"..وتحقيقاَوتخريجاًوتأليفاَتعليماَالمطهرةالسنةخدمةعلىحياته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.1/11:العقبىذخيرة

.-777هص،التلبيسكشف

نفسه.السابقالمرجع

نفسه.السابقالمرجع

.5171/27:الدعوةمجلة
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الله:رحمهالطنطاويعليالأديبالعلامةالشيخوقال(91

ونشاطهلجدهاحترمهوانا،الىديثبعلوممنياعلمناصر"الشيخ

وأنا.الشاويشزهيرالنابغةلديووأخيلهيطبعهاالتي،تصانيفهوكثرة

عنها،أسالهاناستنكفولاالحديثمسائلفيناصرالشيخإلىارجع

ليسلأنهالجمهور،عليهمافخالفتفقهإذاعليهوانكر،بفضلهمعترفاً

")1(.بفقيه

الله:رحمهالزرقامصطفىالفقيهالعلامةالشيخوفال(02

المعروفالمحدثالألبانيالدينناصرالأستاذ"صديقي

")2(.بدمشق

الله:رحمهالغزاليمحمدالشيخالعلامةوقال2(1

...الألبانيالدينناصرمحمدالشيخالعلامةالمحدث"الاستاذ

.)3("...الحقهذايعطيهماالسنةفيقدمهرسوخمنوللرجل

الله:حفظهالقرضاوييوسفالدكتورالعلامةالأستاذوقال(22

.)4("...الألبانيالدينناصرالشامبلادمحدث"

.()ْ"الألبانيناصرالدينمحمدالشيخالعلامة"

:زيدانالكريمعبدالفقيهالدكتوروقال(23

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.581ص،الطنطاويعليفتاوى

.01ص،المفدمة،المرصودلكنزا

.9ص،السيرةفقه

الرابعة.الطبعة،8ص،والحرامالحلال

.9708-ص،الداعيةثقافة
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.(")1...الألبانيالدينناصرمحمدالأستاذالعصر"محدث

فيصلالملكجائزةالشيخمنجمهـ/91419991عاموفي

خدمةفيالقيمةلجهودهتقديراَوذلك،الإسلاميةللدراساتالعالمية

ودراسة.وتحقيقاَتخريجاَالنبويالحديث

:تلاميذه

العلم،طلبةمناهجفيواثر،كثيرعالمكتبهوعلىيديهعلىتخرج

يدرسوالمدمانبالتلاميذ،أنفسهموسموا،عندهمعليهالمعولوصار

اللقاء،اوالفتوىأو،والدرسينبالدرسبعضهماكتفىبل،يديهعلى

وتحقيقاته.ومؤلفاتهكتبهمنالتأثرلذاكالتلمذةباسممكتفينذلكونحو

كلفيظهر"ثم:اللّهحفظهالصباغلطفيبنمحمدالدكتوريقول

الطريق،هذالسلوكأهلاًبعضهموكان،الألبانيطريقةعلىيسيرمَنْقطر

الاَلة.يستكملانقبلوتعجلتسرعبل،كذلكيكنلممنهموكثير

يشكووكان،الأخيرينبهؤلاءاللّهرحمهالألبانيالشيخضاقوقد

كتاباته.بعضفيبعضهمعلىردوقد،الشكوىمُزمنهم

المنهجاستخدامالعلمطلبةبعضإساءةفإنأمرمنيكنومهما

لهؤلاءموجهاَالنقديكونبل،المنهجعلىالضيمتُدخللاالصحيح

")2(.المسيئين

سبيلعلىمنهمنذكر،نفسهالمنهجعلىتلامذتهمنالكثيروألف

)1(

)2(

.191ص،فقهيةبحوثمجموعة

.171527/:الدعوةمجلة
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زهيرمحمدوالشيخ،اللهرحمهالرفاعينسيبمحمدالشيخ:المثال

والشيخ،(علمهنشرفيالكبيرالفضللهوكانالشيخاَزر)الذيالشاويش

،الخشانعليوالشيخ،عباسيعيدمحمدوالشيخ،شقرةإبراهيممحمد

مقبلوالشيخ،الهلاليسليموالشيخ،الحلبيحسنعليوالشيخ

وانليالدينوخير،الإستانبوليمهديمحمودوالأستاذ،الوادعي

الرحمنعبدلشيخوا،السلفيالمجيدعبدوحمدي،الحوينيإسحاقوابو

وآخرين.،لأشقراعمرلدكتوروا،لقالخاعبد

والدكتور،الطرطوسيالمجذوبمحمدالأستاذ:منهاستفادوممن

،أرناؤوطالقادرعبدوالشيخ-،صهره-الحمويمعطينعسانرضا

الأستاذوالداعية،البانيالرحمنعبدوالاْستاذ،ارناؤوطشعيبوالشيخ

.العطارعصام

وسجايا:أخلاقالألباني

الحق:الىورجوعهتواضعه

منوترفع،المسلمبهايتحلىانيجبالتيالصفاتاعظممن

الحق،بقبولتعالىدتهالتواضعصفة،خلقهوعند،تعالىاللهعند5قدر

وتبيينه،،منهوالإفاقةالخطأ،عنوالابتعاد،والتزامه،إليهوالرجوع

هذاكانوسواء5،عندحجةويتخذه،عليهيتابعهمنوجدإنسيماولا

بعيد،اوقريبمنكانوسواء،خفيةمكاتبةاو،علنيردهيئةعلىالتبيين

فوقه،اومثلهاودونههوومن،مبغضاومحب،موافقاومخالف

التقطه.وجدهانىجم!رِوورسولهباللّهالمؤمنضالةوالحق

وإخوانهلطلابهرائعةامثلةتعالىاللهرحمهالألبانيضربوقد

الخطأعنوالرجوع،بدليلهبالحقالتمسكفيالمسلمينوعمومومحبيه

04



منأو،بمراحلالعلمفيدونههوممنالتبيينهذاكانولو،لهتبينإذا

رداَيكونكأنذلكغيرأو،والمنهجالعقيدةفييخالفهممنأو،تلاميذه

ذلكويعلن،بنفسهنفسهعلىويستدركبل،علمطالبأوعالممنعليه

.تحزُجأو،غضاضةأفيدون،وأشرطتهكتبهفي

ذلك:ومن

الحنفيالعزأبيلابنالطحاويةالعقيدةلشرحمقدمتهفيقالهما(ا

المؤلفتوهيمفيوهمتأننيليتبين"ثم(ة)كقلت:92الصفحة

فيالمصححينأحدإلىيعودلاستدراكاهذافيوالفضل،تعالىاللهرحمه

.خيراَ"اللهفجزاهالإسلاميالمكتب

عاصم:أبيلابنالسنةكتابمن)848(رقمحديثعنقال2(

1/333:الزوائدمجمعفراجعضعيفبسندالدرداءابيعنالطبرانيرواه

.(1خيرالموجزاهاللهرحمهالدويساللهعبدعليهدلني

استدركتثم:قال(،)1238حديثعندآخرموضعوفي3(

أفادنيهكماالدارقطنيعللفيوقعكذلك،مكينأبوالصواب:فقلت

دبيمنالعوايشةحسينالأخأرسلهكتابفيالرحمنمحفوظالدكتور

خيراَ.اللهجزاههـ،ا2301/404/فيمؤرخاَ

وقعوقد:الجامعصحيحمن)9521(رقمحديثعنوقال4(

..لييغفرهاأناللهأسال!منيزلةوكانت..حذفوهوخطا،فيهمني

.)2(المحذوفةالجملةبإعادةالجامعصحيحلفظفليصحَحرعليه

)1(

)2(

.03-92ص،لإمامالألبانيا

للشيباني:لألبانياحياةوكتاب؟عحفالنبيصلاةصفةكتابمفدمة:لذلكانظر

.02-8029ص،للقريوثيالهدىائمةوكوكبة؟182-39/



سلسلةمنمجلدكلنهايةفيالاستدراكاتملحقوكذلك

والموضوعة،الضعيفةالأحاديثوسلسلة،الصحيحةالأحاديث

كتبه.منالجديدةالطبعاتومقدمات

لمامخالفته:بهوتمسكه،الحقإلىرجوعهعلىيدلمااعظمومن

المخالفةوالعباداتالاعتقاداتمن،بلدهواهلومشايخهوالدهعليه

وعرفه.الحقلهتبينلمّاوالسنةللكتاب

وتصنيفه:العلمدراسةعلىوجلدهصبره

فيجَلَدِهِعلىتدلالتيمواقفهمنالسابقةالصفحاتفيذكرنالقد

الساعاتمكوثهخلالمنوذلك،العجبيثيرماوتصنيفهالعلمتحصيل

تدلالتيوالأمثلةالنماذجبعضهناواذكر،الطاهريةالمكتبةفيالطوال

ذلك:على

صعدناصراًالشيخبأناللهحفظهالميرةمحمودالدكتوربهحدَثما

الكتابفتناولمخطوطاً،كتاباًليأخذالظاهريةالمكتبةفيالشُلَمعلى

ستعلىتزيدلمدةالكتابفييقراالسلمعلىواقفاًفبقي،وفتحه

.)1(ساعات

رحمهرضارشيدمحمدللسيد)المنار(مجلةمناللهرحمهبدأوقد

للوعظوتصلحبهاويُعملتُقبلحتىالأحاديثأنعلىفيهااطلععندماالله

بالسندلمجيمللنبيواصلةصحيحةنسبتهاتكوناْنيجبوالإرشاد،

.والشذوذالعللعنبعيدة...المتصل

.27ص،26عدد،الشفائقمجلة(1)

42



اختصالذيالعملعنساعةيقفلموفاتهوحتىاليومذلكومنذ

،عندهتوقفأوأخلهوما،بهيمرحديثكلوتصنيفتصحيجمنبه

منالهائلالكمهذاذلكنتيجةمنوكان،ومراتمراتإليهيعودكان

.(1)ومكذوبدخيلكلمنالسنةوتنقية،وضعافهالأحاديثاصحاح

متوالياتيوماًأربعينصامحينماوالتحملالصبرفيالذروهبلغوقد

الأمراضبعضمنللشفاءوطلباًتطبُّباً،الماءإلاشيءكلعنونهاراًليلاً

منكثيراًفيهيشرحالأطباءلأحدكتاباًقرأأنبعدمنها،يعانيكانالتي

هذهخلاليواظبتعالىاللهرحمهفكان،بالصوممنهايُشْفَىالأمراض

بهيقومكانالذيالنشاطكلويمارس،وتأليفهودروسهعملهعلىالمدة

وإن،والصحاضراتالدروسوإلقاءلأسفاراذلكفيبما،العاديةلأيامافي

وعجيبة،المكارهعلىوالصبر،العزيمةمضاءفيقمة-اللهلعَمْرُ-هذا

.الدهر)2(عجائبمن

والتخريجللتأليفمكتبهوراءالجلوسعنيفترلمأنهعنهجاءوما

فييوماًخمسينآخرإلىوأحفادهأبنائهبعضإليهبالكتبيأتيكانحيث

وضعفت،جسمهونحل،بدنهوَهَنَلماوذلك،اللهرحمهالميمونعمره

قوته.

الألباني:الدينناصرمحمدبناللطيفعبدالفاضلابنهذكرهوما

إحضاروفاتهمنساعةواربعينثمانٍقبلمنهطلباللهرحمهالشيخأن

علىوورد،قلبهفيوقعشيئاًفيهلينظرداود(أبيسنن)صحيجكتابه

.خاطره

)1(

)2(

.15/191:الفرقانمجلة

.441/441:البيانمجلة
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كتابته:يطولماكتابةعنضعفيدهالذيالوقتفيعنهجاءوما

فيوبخاصة،أحاديثمنيخرجهماوحفدتهأبنائهبعضعلىيمليكان

.(عنه)1يكتبونثمالضعيفةالأحاديثسلسلة

:الناسالىواحسانهوبذلهعطاؤه

رحمهالشيخبيتفيعملالذيالخطيبمحمدالفاضلالأخكتب

:الكلامهذاسنواتستالله

تملكلاأنتمحمديا:مرةليفقالرؤوفاًرحيماًالشيخكانوقد

يومأيفينفسكفهيئ،استجمامإلىبحاجةأنهمبدلاوأولادك،سيارة

يومينبعدوفعلاً،أولادكعنبهاترفهنزهةفيسوياًنذهبحتىتريد

خارجالأحراشبعضإلىوزوجتهالشيخبصحبةوخرجناأمرنارتبنا

.سرورأيّأولاديوسُرّ،منوعةوفاكهةطعاماًأحضرناوقد،عمان

الأمور،بعضواصلحبيتهسطحعلىللشيخأعملمرةوكنت

أعلىفيوأناالقضيبفغلبني،لاَخرمكانمنأرفعهطويلاًقضيباًفحملت

الشيخفعلم،السطحأعلىمنأهويأناللهفضللولافكدتالسطج

وذرفت،شكرسجدة:دئهساجداًوسارع،سلامتيعلىاللهفحمد،بالخبر

إياها.أعطانيدينارمئةجيبهمنوأخرج،بالبكاءعيناه

إحدىفيعليهتعزَفلشخصمرةتوسطأنحصلحيثورعاًوكان

لي:فقال،زيتونتنكةمحضراَالشيخبابالرجلطرقأيامبعد،الشركات

يحللا:فقال،أخبرتهاستيقظفلما،نائماًالشيخوكان،للشيخهديةهذه

.2ه-15/124:الفرقانمجلة()1
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هديةلهواهدي،شفاعةشفع"من:مجي!اللهرسولقالففداكلها،لنا

.للفقراءوأعطيناها"الربامنباباًأتىففد،فقبلها

وأأرملةأوفقيرإعطاءأومسجدلبناءالشيخاستحثكنتوكم

جاء:منها،ذلكفيكثيرةوالقصص،ذلكفييردنيلافكان،سائل

إلىيحتاج،ديناراًعشرونمنهاالواحدةتكلفةبإبروعلاجهمريضرجل

فلما،قالماصحةمنوالتاكدلبيتهالذهابالشيخمنيفطلب،إبرة(1)5

الإبر.لهواشترينا،المالالشيخاعطانيصدقهعلمنا

ولم،الأبوابمنكثيراًفطرقت،للمالاحتجتأبنيأننويتولما

الشيخ:لزوجةفقلت،الشيخيعرفهثرياًرجلاًفتذكرت،شيءعلىأحصل

اليوموفي،يقرضنيحتىفلانعندلييتوسطأنللشيختقولينلعلك

أتوسطأنتريدأنتمحمديا:ليقالمكتبيعلىاجلسوكنت،التالي

اعطيكانامنهبكأولىأنا:قال،نعم:فقلت؟يقرضككيفلانعندلك

يكنلم-والله-ولكنْ.خيراًاللهجزاكشيخنايا:وقلتفبكيت،تريدما

الشيخ،عندلماالنظرعنلترفعيالشيخمنطلبيعلىاحصلانببالي

مرةفبكيت،محسوبةغيردينارالفهديةهذه:قالالمالاعطانيفلمَا

تعالى.اللهرحمهكثيراًخيراًاللهفجزاه،أخرى

تشكوامرأةجاءته:المشفىفيوالشيخقريباًحصلتأخرىوقصة

البنوكأحدمناقترضاوزوجهاإنهاحيث،البنوكبراثنفيوقوعهاله

زوجها،وفاةبعدالربامنالمبلغعليهاوتضاعف،ديناراَلافتسعةمبلغ

كالعادةالشيخمنيفطلب،ذلكمنللخلاصبالشيختستنجدفجاءت

علىالشيخوافقالمرأةصدقمنوالتاكدالتحريوبعد،ذلكفيالتحري

اولادهامعهاوحضرالمرأةفحضرت،ديناراَلافسبعةمبلغيقرضهاان

ففرحت،المطلوبالمبلغوهذا،هديةدينارألفهذه:الشيخفقال
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الشيخاللهيجزيبأنانا،ودعوت،للشيخودَعَؤااولادهاوفرحالمرأة

اصبحاناتمنىإننيوالله!إخوانيا:وقالإليناالشيخفنظرخيراَ،

الربا.قيودمنالمرأةهذهأمثالمنالألوفاُخرجحتى،مليونيراً

عنها،السؤالدائمالشيخفكان،الولادةولةمكعلىزوجتيوكانخما

الشيخ:ليقال-المكتبةمنالانصرافاردتحينما-الولادةمنيوموقبل

السيارةوبقيت،الليلمنتصففيتحتاجهالعلكالفضلامسيارةخذ

بيتيمنوخرجت،الليلمنتصففيالولادةجاءتوفعلاً،يومينعندي

الشيخزوجةأنفتذكرت،قابلةاجدلمبحثويعد،أذهبأيناعرفلا

أزعجانخشيةمترددوأناالشيخبيتنحوفتوجهت،بالولادةخبرةعندها

وقدصتالشيخعليفرد،البابفطرقت،المتأخرالوقتهذافيالشيخ

تصنعلملماذا:المداعببلهجةعليفرد،حاجتيوأعلمتهشديداًاعتذاراً

لحظات:قائلاًأردفثم،بنفسيزوجتيبتوليدقمتفقد؟شيخكمثل

الله.عبدبولديورُزقنا،معيوذهبَتْ،الفضلاملكوأوقظ

بهايحملفكان،للإخوةمحاملجَمَلفكانخماالشيخسيارةاما

لديوالييقولنكامحمديا:ليويقول،لاَخرمكانمنوينقلهم،لإخوةا

بها.الناسحمل:السيارةوزكاة،زكاةشيءلكل-اللهرحمه-

تعلمناهاحكمةوهي"بهالبدءمنخيرالمعروفتمامإ":يقولوكان

إخوانه،حوائجقضاءعلىيقومفكان،حكمةمنبهاوانعم،الشيخمن

لهيتممانعلىويصر،الشيخفيفرح،الشيخخدمةمنبشيءالأخفيكتفي

واللهفكم."بهالبدءمنخيرالمعروف"إتمام:بقولهالأخويبادر،ذلك

.إخواننا)1(معاملةفيالحكمةهذهمناستفدنا

.23ص،لأصالةامجلة(1)
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قلبه:ورمَةعبادته

موافقةعبادتهتكونأنعلىالناسأحرصمناللهرحمهالشيخكان

فيالسنةتطبيقعلىحريصاَ،وقتهاوفي،عددهاوفي،صفتهافيللسنة

معاملاته.وفي،وملبسهومشربهمأكله

ولقاءاته،دروسهحضرأو،زارهأو،جالسهمنبذلكويشهد

اللّه:رحمهالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةقالحتى،العامرة

أنه-قليلوهو-بهاجتماعيخلالمنالشيخمنأعرفه"فالذي

مأالعقيدةفيكانتسواءالبدعةومحاربة،بالسنةالعملعلىجداَحريص

".العملفي

والبكاءالتأثرسريعوكانوصياماَ،صلاةالتنفلمنيكثروكان

فيهاالتيالنبويةالأحاديثسماعأو،تلاوتهأوالقراَنسماععندسيمالا

وأ،والسنةالحديثعلماءبعضموتنبأسماعهعندأو،والوعيدالوعد

.)1("عليهوالثناءمدحهوعند،لهرؤيتخيررؤيالهيُذكرعندما

والخميسالإثنينصيامعلىيحرصتعالىاللهرحمهكانولقد

يومالمسجددخلإذاوكان،مريضاَاومسافراَيكونأنإلا،وشتاءصيفاَ

وكان،المنبرالإماميصعدحتىركعتينركعتينيصلييزاللاالجمعة

السنةفياعتمروربماسبيلاَ،ذلكإلىاستطاعماعامكلويعتمريحج

حجة.ئلائينمنأكثرحجوقد،مرتينالواحدة

أثنىإذاوخاصة،الدمعةغزير،العَنرةسريعاللهرحمهكانولقد

.32ص،الجنيدالقادرلعبد،الإمامالألباني(1)

47



بعضهم:قال،وتخويفترهيبفيهحديثاًقرااوسمعاو،احدعليه

إلااناما:يقولانبعلمهاحدعليهيثنيعندمامنهعهدنا"ولقد

اللهم":لسانهعلىعنهاللهرضيالصديقكلمةثمصغير"،علمطويلب

بماتؤاخذنيولا،يعلمونلاماليواغفر،يظنونمماخيراًاجعلني

يكادولا،حروفهافتقطعكلماتهتخالطدموعهكانتماوكثيراً،"يقولون

.)1(دموعهانقطاعبعدمنإلاكلماتهعنيبين

ال!ه:رحمهالألبانيدعوةملامح

التالية:العناصرفياللهرحمهالألبانيالشيخدعوةملامحسأجمل

علىوفهمهما،الصحيحةوالسنةالكريمالكتابإلىالرجوع-ا

عليهم.اللهرضوانالصالجالسلفعليهكانالذيالنهج

بتعاليمهالعملإلىودعوتهم،الحقبدينهمالمسلمينتعريف-2

وتحقق،اللهرضوانلهمتكفلالتيوآدابهبفضائلهوالتحلي،واحكامه

المعاصر.التكفيرأفكارومقاومة،والمجدالسعادةلهم

فيالسلفعقيدةوبيان،وجلعزَاللهتوحيدإلىالدعوة-3

مظاهرهاختلافعلىالشركمنالمسلمينوتحذير،وصفاتهاللهاسماء

والموضوعةالمنكًرةلأحاديثوا،الدخيلةوالأفكارالبدعومن،وأشكاله

المسلمين.تقدمدونوحالت،الإسلامجمالشوهتالتي

وضعيف،بهليعملصحيحفيالأمةيديبينالسئةتقريب-4

علىالعملمع،ذلكفيالتثبتعلىالحرصوإحياؤه،ليجتنبوموضوع

.32،93ص،32عدد،الأمةصوبمجلة(1)
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مكانةبيانالىودعوته،البلادمنكثيرفيالمهجورةالسننبعضاحياء

العقائدفيالنبويبالحديثالاحتجاجوعموم،الأسلامنيالسنة

.والأحكام

العقيدةلكتبتحقيقهخلالمنالسلفتراثبخدمةالقيام-5

الجانب.هذاوإحياؤه،النبويوالحديث

الإسلامية،القواعدحدودفيالحرالإسلاميالتفكيرإحياء-6

وأبعدهم،المسلمينمنالكثيرعقولعلىرانالذيالفكريالجمودوإزالة

والتحزب،للجماعاتالعصبياتمنوتحذيره،الصافيالإسلاممنهجعن

فيها.والبراءوالولاءضوئهاعلى

إسلامي،مجتمعوإنشاء،إسلاميةحياةاستئنافإلىالسعي-7

.الأرضفياللهحكموتطبيق

الشيخ:عندوالتربيةالتصفية

امراضمنالإسلاميةالأمةتعانيهماعلاجأناللهرحمهالشيخيرى

والسلوكيةوالاجتماعيةوالعقديةالفكريةحياتهاجوانبجميعتكتسح

الشيخولندع،والتربيةالتصفيةهماهامينأمرينفييكون،والعلمية

المصطلحين:هذينيوضحاللهرحمه

إلىوالسبيل،وشائبدخيلكلمنالإسلامتنقيةبالتصفية"وأعني

علىالقراَنتفسيرثم،وضعيفموضوعمنداخلهامماالسنةتصفيةذلك

تصوراتمنالصالجالسلفعليهكانوما،الصحيحةالسنةهذهضوء

الحديثعلومبدراسةإلاتحقيقهيمكنلاالاْخيروهذا،ومفهومات

الحدودهذهعندبالتفسيرنقفأنبذلكأعنيلاوأنا،والتعديلوالجرح
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وفي،التفسيرفيالسلفمنهجنلتزمأنعلينابل،السلفإليهاانتهىالتي

أريدهاالتيالتصفيةوتتناول.0.للتفرقةومنعللاتجاهتوحيدالتزامه

كلمنهافنستبعدالإسلاميةوالأفكارالإسلاميةالعلوممنإليناوصلما

منالإسلاميالفكرالتصفيةتتناولوكذلك،السليمالمنهجيخالفما

طريقعنالمعاصرينالمسلمينافكارإلىتتسللالتي،الدخيلةالشواثب

مماوالفنونالتربيةوعلومالفلسفةخاصةوبصورة،الغربيةالدراسات

الإسلامي.للفكرالمفسدةالسموممنكثيرلدسفيهالمجاليتسع

فيه:اللهرحمهفيقولالتربيةالثانيالعنصرواما

الصحيحةالإسلاميةالعقيدةعلىالجيلتنشئةبالتربية"وأريد

..العبادةعلىالصغارتربيةبالذكروأخص،والسنةالكتابمنالمستمدة

يفعلكماالماديةالناحيةمنالعبادةفائدةعلىالكلاممنالإكثاردون

،ذكرهينبغيمااَخرفهيالماديةالفوائدذكرمنبدلاكانوإذاالبعضر،

هذهتدريسيكونأنأراهفالذي،الإسلاميالتشريعتدريسهناأنسىولا

الاهتمامدون،بحكمتهوالثقةاللهلاْمرالتامالتسليمأساسعلىالمادة

منبالمناعةالطالبلنفستزويدذلكوفي..الماديةفوائدهببيانالكثير

التسليموأهميةالحديبيةبصلحالمناسبةهذهفيوأذكر،وتسميمدسكل

.(")1ورسولهاللهلحكم

الهّ:رحمهالشيخمنهجحولملاحظات

احدمنهاينجولا،الإنسانبنيفيلازمةصفةالخطأكانولما

أصحابمنهالنجااحدمنهانجاولو،والدينالعلمفيمرتبتهعلتمهما

.31131-1/0:عرفتهمومفكرونعلماء(1)
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لمذلكومع،الأرضوجهعلىالقرونخيروهم،الكرامىلج!اللهرسول

تأويل.بغيراو،بتأويلفيهوالوقوعالخطأمنمنهمأحديسلم

بذلواالذينالعلماءأولئكمنتعالىاللهرحمهالألبانيوالشيخ

منغيرهوقعالخطأكمافيوقعلكنه،المطهرةالسنةخدمةفيكبيرأجهدأ

فنحنمنهجهحولالملاحظاتبعضعننتحدثحينلكننا،العلماهل

تلكومن،معايبهتُعدَاننبلأبالمرءفكفى،مكانتهمنننقصانلانريد

العلم:اهلمنالكثيرعليهاخذهاالتيالملاحظات

العلماءمنلهالمخالفينبهايواجهكانالتيالشديدةالحدة1(

تخرجهكانتالتيالحدةهذه،خصومهمنزادمماوالمُخدثينالقدامى

علىالحدةهذهتقتصرولم،الاَخريناَراءمعالتعاملفيالاعتدالعن

بينهحصلإذامحبيهبعضايضاًشملتوإنما،اَرائهفيلهالمخالفين

.خلافاوتنافروبينهم

إلىالقارىيحتاجولذلك،المخالفينعلىالردفيكتبهامتلأت(2

ولذلك،عليهوردواالعلمأهلعلىفيهاردالتيالمسائلاخذفيالتأني

اللهرحمهالشيخلأن،الردقراءةمععليهاالمردودالنصوصقراءةمنلابد

يخطئوقد،تارةالحقيصيبقدإذ،العلمأهلكسائرويصيبيخطئ

صواباً.قالهماكلفليس،اخرىتارة

الإسلامية()الجماعاتالإسلاميالحركيالتيارمعتعامله3(

منوذلكبحقها،القاسيةالأحكاموإصدار،والغلظةالجفاءمنبكثير

تتبنىأنهاالجماعاتواعتبار،منهاأفراداخطاءخلالعليهاحكمهخلال

احكامهمنالكثيرانرغمذلكعلىبناءمحاكمتهائمالأخطاء،هذه

الصحيحة.والمعلومةالدقةينقصهبحقها
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اختيارفييوفقلموالتيالشرعيةالأحكاممنلمجموعةتبنيه4(

المخالفينآراءمهاجمةعلىحملهشديداًدفاعاًعنهاودفاعه،فيهاالصواب

وا،الحجةيعوزهاتبناهاالتيوالغرائبالاختياراتهذهانرغم،بشدة

الذهبتحريممثلالعلماهلجماهيرمنشديدةمخالفةموضعانها

.النساءعلىالمحلق

وضعيف،صحيحإلىالأربعةالسننتقسيمفيمنهجه(ه

هذااضاعوقد،بهمعمولغيروالضعيف،عندهبهمعمولفالصحيج

الشيخاعترفوقد،بجمعهاقامواحينمؤلفوهاارادهالذيالهدفالعمل

ذلك.عندافعانهإلا،المفردالأدبصحيحمقدمةفيبهذا

ته:وفا

الثانيالسبتيومفيتعالىاللهرحمهالألبانيالعلاَّمةوفاةكانت

منوالفمئةواربععشرينلعامالاَخرةجمادىشهرمنوالعشرين

قبيلالعصربعد،م9991اولتَشرينمنللثانيالموافق،النبويةالهجرة

عاصمةعمانمدينةفي،والثمانينالثامنةيناهزعمرعن،الغروب

.راجعونإليهوإنالئهوإئا.الأردن

فييدفنانواختار،دفنهبتعجيلاوصىقدتعالىاللهرحمهوكان

ومن،السيارةفيوضعهاإلىجنازتهيحملمنيُضطَرّلاكيمكاناقرب

سياراتهم.المشيعونيركبثم

بعدعليهصليحيث،اختارمابجنازتهوفُعل،اوصىمالهفكان

إبراهيممحمدالشيخالأستاذعليهصلىوقد،اليومنفسمنالعشاءصلاة

الجنوبية،ماركا/هملانحيفيوقريبةقديمةمقبرةفيودُفن،شقرة

ومشياً.الأكتافعلىبالأيديحملاًوشُئع



وكثيركبيرعددوهذا،الألفينيقاربمالهالمشيعينعددبلغوقد

،الجنازةيحضروالمالناسمنالكثيرولأن،وتجهيزهوفاتهلساعةبالنسبة

نأقلمشهداًجنازتهلكانتدفنهأُخلولو،دفنهبعدإلاينتشرلمالخبرلأن

النبيينمعوحشره،عليينفيواسكنهواسعةرحمةاللهفرحمه!بمثلهيُسمع

الجنة.رياضمنروضةقبرهوجعل،والصالحينوالشهداءوالصديقين

اللّهفيأحبهمنوكلواصدقائهلأهلهكتبهاالتيىالشيخوصية

وله:تعالى

نأوفاتيبلغهإذاليمحبّوكلَوأصدقائيوأولاديزوجتيأوصي

.مرفوعوبصوتنياحةًعليئَيبكوالاأولاً-وأ-والرحمةبالمغفرةلييدعو

بقدرإلاوإخوانيأقاربيمنيخبرواولا،بدفنييعجلواان:وثانياً

عبدأبوخضر)عزتغسلييتولىوأن،تجهيزيواجببهميحصلما

ذلك.علىلإعانتههويختارهومن،المخلصوصديقيجاري(الله

يحملمنيضطرَلالكي،مكانأقربفيالدفناختيار:وثالثاً

سياراتهم،المشيعونيركبوبالتالي،السيارةفيوضعهاإلىجنازتي

تُنبش.لاسوفأنهاالطنعلىيغلبقديمةمفبرةفيالقبريكونوأن

خارجهاكانمنيخبرواألافيهأموتالذيالبلدفيكانمنوعلى

تتغلبلاحتى،تشييعيبعدإلا-غيرهمعن-فضلاًأولاديمن

جنازتي.لتأخيرسبباًذلكفيكون،عملهاوتعمل،العواطف

...أخرتوماقدَّمتماذنوبيليغفروقدألقاهأنسائلاًالمولى

وأتصويراًأو،مطبوعاًمنهاكانماسواء-كلها-بمكتبتيوأوصي
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المدينةفيالإسلاميةالجامعةلمكتبة-غيريبخطأوبخطي-مخطوطاً

وعلى،والسئةللكتابالدعوةفي-حسنةذكرياتفيهاليلأن،المنورة

ينفعانتعالىاللهمنراجياً،فيهامدرساًكنتيوم-الصالحالسلفمنهج

بهمينفعنيوانطلابها،--يومئذٍبصاحبهانفعكمارؤَادهابها

ودعواتهم.وبإخلاصي

ضَلِحاأَضَلَوَأَن!رلدَئَوَكلعَكًأَنْعَتتَألًتى-نِقمَتَكَأَشكُرَأَنأَؤزتجنِىَرَث"

.،51:الأحقافاَلصُئِالِينَ"أمِنَلَاقتتتُإلكَإقِذُزِتتِئفِىلِىوَأَضلِحتَرضحمهُ

هـا014الأولىجمادى27
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ربهرحمةإلىالفقير

الألبانيالدينناصرمحمد



لنةباخميئلى

قريىبز!!ض





لتأبالفه!

شمفريىبئرفا

منالكثيراللهرحمهالألبانيالدينناصرمحمدالشيخالعلامةألَف

العلمي،بالتحقيقكتبهتميزتوقد،كثيرةأخرىكتباَوحققالكتب

منها،آخذاَ،المحدثينأقوالوتتئعوالشواهد،بالأسانيدوالإحاطة

جلوكان،قليلةالكتبفيهكانتوقتفيالنقد،يستحقلماوناقداَ

كثيراَ.منهافأفاد،الظاهريةفيالمخطوطاتعلى5اعتماد

الله:حفطهالصباغلطفيمحمدالشيخقال

المخالفينبهايواجهكانشديدةبحدةاللهرحمهالشيخاتصفوقد"

خصومه،منزادتالحدةهذهأنفيولاشك،ومُحْدَثينقدماءعلماءمنله

العلماءاْكثرفيتلمسهاكنتبل،5وحدعليهحكراَتكنلمالحدةهذهولكن

منرأوافإذا،والفثلىالكتببينويعيشون،بالناساختلاطهميقلالذين

لانحرافاوقاوموا،الشديدبالغضبنفوسهمانفعلتيعجبهملاماالناس

.(1)"وحدةثمدةبى

حيثالمجذوبمحمدالشيخالرأيهذافيالصباغالشيخويشارك

يقول:

النَفَسوطولالأناةهيالعلماءأخلاقفيالأساسيةالسمةأن"ومع

إلىطبيعتهفيأنإلا،الحمدودئهالكثيرمنهاالشيخوفي،المخالفينمع

.5171/27:الدعوةمجلة(1)
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عنفضلاًمحبيهمعحتىالعنفحدأحياناًتبلغقدالشدةمنلوناًذلك

توافروبما،بنفسهالثقة()شدةسوىتعليلمنلذلكأدريوما..مخالفيه

اجتهادلكلالنقدفياتهجركانتهناومن..الحقانهيعتقدلطرؤيةمنله

ائرهميُكتملاممنصادراًالاجتهادذلككانولوحتىلديهثبتمايخالف

.)1("وفضلهم

بل،والسابقينالمعاصرينالعلماءعلىبالردودكتبهامتلأتولهذا

اصحابه،بعضعلىحتىردوقد،نقداوردمنيخلوكتبهمنكتابلايكاد

ليسوهو،العلماهلكسائرويصيبيخطئاللهرحمهالشيخانوالحق

قدبعضهاوفي،الحقيصيبالأحيانبعضففيالخطأ،عنبمعصوم

نقد.منيخلوالبشرمنأحدمنوما،إليهللوصوليوفقلا

المردودالنصوصمعإلاالودودهذهتقرالاأنالإنصافومن

احدمنفما،بدليلإلاأحددونلأحدبالانتصاريتسرعلاوأن،عليها

.معصوم

تعدالمسجلةالأشرطةمنمجموعةوراءهأيضاًالشيخخَلّفوقد

وكلامه،ودروسهالشيخفتاوىفيهاسجلتوقد،بعضهمعندبالاَلاف

علىنشرهاعلىسكّجْها()نظاممعبالتعاونالراشد()سعدالشيخويقوم

موضوعية.وىفتاشكل

)حياةكتابمناستفدتوقد،الكتبهذهبأهمبالتعريفوسأقوم

اوردحيث،اللّهحفظهالشيبانيإبراهيمبنمحمدللأستاذواثاره(الألباني

المعجم.حروفحسبمرتبةاللهرحمهلألبانيامؤلفاتبأسماءقائمة

.بالحِدةصثمهورونبعامةوالألبان:قلت.1/792:عرفتهمومفكرونعلماء(1)
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المطهرةالسنةفيالزفافاَداب

حجمه،صغرعلىالبابهذافيالجامعةالكتبمنالكتابهذايُعَذُ

فيوالحسنةالصحيحةالأحاديثاهمفيهجمعقداللهرحمهالشيخلأن

المتعبدينحتىالمسلمينمنالكثيرنسيهااوعنهاغفلالتي،الزفافاَداب

علىبهايهتديالذيالمسلميكونلكيوبيانهابجمعهاالشيخفقام،منهم

بالسعادةلهويختمزواجهاللهيباركوحتى،أمرهمنوثقة،دينهمنبصيرة

السنة.باتباعالزوجيةحياتهلابتدائه

الكتابهذاتأليفسببعناللهرحمهالألبانيالشيخحدثوقد

:فقال

لأولللناسوإخراجهاالرسالةهذهتأليفعلىالباعثكان"فقد

البانيالرحمنعبدالأستاذوتعالىتباركاللهفياخينارغبةتحقيق،مرة

قامثم،ففعلتُزوجهعلىبنائهبمناسبةتأليفهااقترح-خيراَاللهجزاه-ف!نه

الناسجرىمامكانزفافهحفلةفيمجاناَووزعها،نفقتهعلىبطبعهاهو

يدومولا،اثرهيبقىلامماوغيرهاوالحلوياتالسكاكرتوزيعمنعليه

.".5.نفعه

ملاطفةمنابتداءَالاَدابهذهبترتيباللهرحمهالشيخقاموقد

وصلاة،لهاوالدعاءالراسعلىاليدوضعإلىبهاالدخولقبلالزوجة

يجامعها،حيندعاءمنيقولوما،المرطباتبعضوتناول،معاَالزوجين

واَداب،الزواجووليمة،والغسلالوضوءواَداب،الزوجةإتيانواَداب
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اهملهاالتيالاَدابمنذلكوغير،بنشرهالزوجسرإفشاءوعدم،العشرة

والحكمذكرهاالتيالأحاديثبتخريجاللهرحمهالشيخقاموقد،الناس

.)1(المصطلحقواعدتقتضيهلماوفقاَوضعفاَصحةعليها

عنالصادرةأُولاهاكانت،كثيرةطبعاتالكتابهذاطُبعوقد

القطعمنصفحة)802(فيام529اهـ-371سنةالإسلاميالمكتب

الصغير.

!!!بم!

شر(لنا)ا.لنساءاعلىالمحلقلذهباتحريمبمسالةلشيخاتفردلكتاباهذاوفي(1)

06



لغليلاءإروا

منارالسبيلأحاديثتخريجفي

الحديثية،للفوائدوأجمعهاالشيخكتبأعظممنالكتابهذايُعَدُ

سنواتوالوقتالجهدمنكلفهوقد،للأحاديثتخريجاَأمتنهاومن

أحمدالإماممذهبفيفقهلكتابتخريجفهو،اللهرحمهعمرهمنطويلة

الكبيرةالاعمالمن)الإرواء(كتابويعد،تعالىاللهرحمهحنبلابن

تخريجعلىواحتوى،مجلدات)8(فيالإسلاميالمكتبطبعهحيث

أحاديث.(027)7

الحنبلي،الفقهفيبهاالمستدلالأحاديثتخريجفيكتابأولوهو

الحنفي،للفقهالزيلعيالدينجمالللحافظ(الراية)نصببمثابةوهو

الشافعي.للفقهالعسقلانيحجرلابنالحبير(و)التلخيص

فيالكتابهذاتخريجوراءمنأهدافهاللهرحمهالشيخلخصوقد

التالحِة:النقاط

تعالى.اللهرحمهحنبلبنأحمدالإماممذهبخدمة:أولاَ

والحنابلة،عامةوالفقهالعلملطلبةعوناَالكتابهذايكونأن:ثانياً

التيالأدلةلمعرفة،المقارنالفقهدراسةإلىالساعينخاصبشكل

.الاستدلالمنوموقعهاوضعفهاوقوتها،بهايستدلون

منبهيقوموماوغيرههذاجهدهأناللهرحمهالشيخيعتبرثالثاَ:
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وبخاصةوالموضوعةالضعيفةالأحاديثعنللكشفعلميةتخريجات

علاقةله،شرعيةأحكامعليهاأقيمتالتي،الفقهكتبفيمنهاكانما

مرعلىفيهدخلمماالإسلامتصفيةبهويعني()التصفيةاسماهبماوثيقة

يسدوبذلك،يقلهلممامج!ي!النبيئإلىالمسلمينسبلابحيث،القرون

يحاربونالذين،الجهلةالضالةالمبتدعةعلىالطريقاللهرحمهالشيخ

النبوية.الأحاديث

طويلاَ،وقتاَمنهاخذالذيالعملبهذااللهرحمهالشيخقامولذلك

التالي:المنهجفيهسلكوقدكبيراًوجهداً

ثم،خزَجهمنبذكروينبعهثم،السطرأولفيالحديثمرتبةوضع

أحدفييكنلمإذاهذا،تضعيفاَأوتصحيحاًإسنادهعلىالكلام

لهيتيسرلاوحين،بحكمهمايكتفيفإنه،فيهماكانإذااما،الصحيحين

وتحقيقتخريجمنعليهوقفماينقلفإنه،الحديثإسنادعلىالوقوف

يذكرفلا،الغالبفيللحديثيبيضولكنَه،للأمانةأداءًالعلملأهل

مرتبته.

:الإرواءفيقالفقدذكرتمايوضحالمثالوهذا

احمد(،رواه."للزَبّمَرْضَاةٌمَطْهَرَب!للفَمِالشوَاكُ":-شَي!)قال-66

21.ص

238(،47،62،421/)6)المسند(فياحمداخرجه:صحيح

فيوالنسائي(،4)ص)المسند(وفي2(0)1/()الأمفيالشافعيوكذا

بنمحمدبناللهعبدعنطريقينمن34(/)1والبيهقي(،105/)()سننه

مرفوعاً.بهعائشةسمعتقال،الصديقبكرأبيبنالرحمنعبد

274()2/)صحيحه(فيالبخاريوعلقه،صحيحوإسناده:قلت
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صحيحة"المجزومة"وتعليقاته1(:10)1/المنذريقال،بهمجزوماَ

حبانوابنخزيمةابن5وروا268(/1)()المجموعفيالنوويقالوكذا

صحيحهما.في

،(461)6/واحمد،(1/174)الدارمياخرجهاخرىطرقوله

برقمخزيمةابنعندوهو،عنهامحمدبنالقاسمعنطريقينمنوالبيهقي

صحيج.سندوهذا:قلت.(1)43حبانوابن،()135

حجرابنالحافظخرّجهاالصحابةمنجماعةعنكثيرةشواهدوله

)اوسطفيماومنها،إليهرجعشاءفمن22(-2ا)ص()التلخيصفي

للبصر"."ومجلاةوزاد:بهمرفوعاًعباسابنعن1()1/(الطبراني

.ضعيفانوتحته،متروكوهو،جويبرفيهجداًضعيف5وإسناد

عناخرىطريقمن693(2/)4/()التاريخفيالبخاريوأخرجه

.بشواهدهيتقوىضعيفوسنده،الزيادةدونبهعباسابن

الصديقبكرأبيعنأخرىطريقمن(771/)قعديابنوأخرجه

به.مرفوعاَ

!ر""
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الجنائزأحكام

دقيقةدراسةالجنائزمسائلدراسةفياللهرحمهالشيخبدالقد

علمَيْضوءعلىونقدها،منهاعليهاالمختلفالأدلةوتتبع،فاحصة

تحئزايدون،منهاالراججواختيار،الفقهواصولالحديثأصول

يتبع.أنيجبدينكأنهارتصاحتىسيطرتبعادةتأثروا،معينلمذهب

منهطلبعليهعزيزاَشخصاَأنالكتابلهذاتأليفهسببكانوفد

قريباتهإحدىوفاةبمناسبةالإسلامفيالجنائزاَدابفيمختصرةرسالة

هذ5وليستغل،المعتادةأيامهافيللتعزيةالمجتمعينعلىبتوزيعهاليقوم

،البابهذا!شًفينبيهمبستةالمجتمعينالناستعريففيالمناسبة

أكبرالأمروجدولكنه،الأخهذاطلبتلبيةإلىاللهرحمهالشيخفسارع

مضنياً،وجهداَ،أشهرثلاثةعلىزادوقتاًمنهفاستغرق،يتوقعكانمما

فيالسننمنكثيرعنفيهكشفوالذي،وإعدادهالكتابهذابجمعفقام

المصادر.أمهاتفيمحبوسةكانتالجنائز

التالي:النحوعلىالكتاببترتيبقاموقد

القدر،علىوالصبر،بالقضاءالرضامنالمريضعلىيجبما(ا

عليها.لإشهادواوالوصية،الحقوقوأداء،الموتتمنيوترك

وامر5،التلقينمنحضرهمنعلىوماالمحتَضَر،تلقين2(

دَيْنه.قضاءإلىوالمبادرة،5بتجهيزوالتعجيل،وتغطيته،بالشهادة
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والبكاءوتقبيلهوجههكشفمنوغيرهمللحاضرينيجوزما4(

.بالبكاءصوترفعدونعليه

،لاسترجاعوالقدربالرضاوالصبرامنالميتاقاربعلىيجب(ماه

زوجها.علىالمراةوحداد

وغيرالجيوبوشقالخدودوضربالنياحةمنعليهميحرمما6(

المنائر.علىكنعيهذلك

الجائز.النعي7(

الخاتمة.حسنعلامات8(

الميت.علىالناسثناء(9

.القبوروزيارة،والدفن،الميتغسل(01

وقفماجميعفيهاستوعبالجنائزببدعخاصبفصلوختمه(11

عازياًوحديثاً،قديماًالعلمأهلكتبفيعليهاالمنصوصالبدعمنعليه

كتبهم.منموضعهاإلىبدعةكل

فوائدواغزرها،البابهذافيالكتباجمعمنالكتابويُعَدُ

والتماس،التخريجفيالمعروفةطريقتهاللهرحمهالشيخفيهسلك،علمية

صحةًالمصطلحعلميقتضيهبماعليهاوالحكم،للأحاديثالشواهد

منصفحة)278(فيويقعمتعددةطبعاتالكتابطبعوقدوضعفاً،

الإسلاميالمكتبعنم9691سنةطبعاتهأولىكانتوقدالكبيرالقطع

دمشق.في

!ة"!ة
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مساجدالقبوراتخاذمنالساجدتحذير

هذهألففقد،تعالىاللهرحمهالشيخكتبأولمنالكتابهذاكان

بناءوهي،عصرهفيمنتشرةرآهابدعةمنالمسلمينليحذرالرسالة

بها،ويمبزَكتُزارمزاراتالقبورهذهواتخاذ،الأمواتقبورفوقالمساجد

ركزوقد،العظيمبالئهالشركإلىذلكيفعلونممنبالكثيريصلقدمما

هما:هامينأمرينعلىالكتابهذافي

.القبورعلىالمساجدبناءحكم:لأولا

المساجد.هذهفيالصلاةحكم:الثانيوالأمر

التالي:المنهجفيهااللّهرحمهالشيخسلكوقد

مساجد،القبوراتخاذعقالنهيفيالمتواترةالأحاديثبجمعقام

ذلك،علىتدلالتيالمعتبرةوأقوالهمالعلماءمذاهببذكروأتبعها

النحوعلىفصولإلىكتابهقسموقد،الصحيحةالسنّةمنيؤيدهاوما

التالي:

مساجد.القبوراتخاذعقالنهيأحاديثفي:الأولالفصل

مساجد.القبوراتخاذمعنىفي:الئانيالفصل

الكبائر.منمساجدالقبوراتخاذانفي:الثالثالفصل
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عليها.والجوابشبهات:الرابعالفصل

.القبورعلىالمساجدبناءتحريمحكمةفي:الخامسالفصل

.لقبوراعلىالمبنيةالمساجدفيالصلاةكراهةفي:السادسالفصل

إلاالمساجدجميعيشملالسابقالحكمأنفي:السابعالفصل

.النبويالمسجد

هـا377سنة،دمشقفيالإسلاميالمكتبعنالكتابصدروقد

المتوسط.القطعمنصفحة2(04)في

:قالحيثالكتابلهذاتأليفهبدايةعنيحدثنااللهرحمهالشيخولندع

عنبهاانفصلتُالتيالأسبابأوائلمنالمسألةهذهأنوالحق"

بدأتُمابواكيرمنفكان،والديطريقةعلىفيهاكانواإذ،المشايخمعظم

الفقهيةالمراجعبعضفيالقضيةهذهتتبعتأنالعلميالبحثيشبهممابه

بهاذهبتالصفحاتبعضفكتبت،والديمكتبةتحتويمماوالحديثية

المبنيةالمساجدوبخاصة،المواطنتلكفيتحريمياًالصلاةكراهةإلى

أقوالمنعليهوقعتبماذلكعلىمستدلاًوالأولياء،الأنبياءقبورعلى

الأواخرفيالبرهانيشيخيإلىرسالتيوقدمت،المراجعتلكفيالعلماء

:وقالليتبسمجئتهفلما،العيدبعدجوابهابردفوعدني،رمضانأياممن

(،عابدينابن)حاشيةتعدولاعنهانقلتَالتيالمطانلأنشيئاًتصنع"لم

."..؟!!للفقهبمصادروليست(الفلاحو)مرافي

كليستوعبلمالشيخأنوعلمت،الجواببهذاصُدمتوقد

قو)مبار،(المفاتيحو)مرقاة،(القاري)عمدةعنلينقوكانتإذ،كتبتهما

أهلعندالمعتبرةالمراجعمنوهي(،الطحطاويو)حاشية،الأنوار(
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فيمضيتوهكذا،أوسعدائرةفيالمسألةأتابعأنرأيتولهذا..العلم

والسئة،الكتابمنبأدلتهاالفكرةاستكملتحتىوالتنقيبالبحث

منالساجد)تحذير:باسمالمعروفكتابيهذامنفكان،الأئمةوأقوال

.(مساجد()1القبوراتخاذ

،"!

.092-1/928:عرفتهمومفكرونعلماء)1(
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وأنواعهأحكامهالتوسل

الشيخقامفقد،البابهذافيالمفيدةالكتبمنالكتابهذايُعَدُ

حيث،العلماهلعندالجدلفيهاطالالتيالمسألةهذهببحثاللهرحمه

وبيان،القرانفيالتوسلومعنى،العربلغةفيالمسألةهذهبتعريفقام

بأسماءكالتوسلوأصنافهالتوسلأنواعوبينصالحاَ،العمليكونمتى

والتوسل،المتوسلبهقامالذيالصالحبالعملوالتوسل،وصفاتهالله

معنىواورد،الأصنافهذهبغيرالتوسلوبطلان،الصالحالرجلبدعاء

التوسل،علىبهاالمحتجينشبهاتودفعفيهالواردةوالأحاديثالاَيات

الصحيحة.الأدلةخلالمنللتوسلالصحيجالحكمبينثم

اللهرحمهلألبانياالشيخكان،اثنتانمحاضرتانالكتابهذاواَصل

اهـ293عامصيففيبدمشقاليرموكمخيمفيدارهفيالقاهماقد

جوانبها.جميعمنالتوسلمسألةفيهماتناول

المحاضرتين،هاتينمادةبجمععباسيعيدمحمدالأستاذقاموقد

الجديدبشكلهالبحثوعرض،الألبانيللشيخكلاماًاَخرإليهماوضم

بطباعتهاالإسلاميالمكتبقامثم،ونقحهفهذبه،اللهرحمهالمؤلفعلى

صفحة.()175فيام759هـالموافقا593سنة

"!"
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الئبي!حجة

عنهاللهرضيجابرعثهرواهاكما

أجودومن،النافعةالكتبمنحجمهصغرعلىالكتابهذايُعَد

التيالوداعحجةأمورفيلًج!النبيسنةتتبعفيالبابهذافيجمعما

بنجابرحديثرواياتبتتبعاللهرحمهالشيخقاموقد،ع!يمالنبيحجها

الشيخعليهاوففالتيالسنةمصنفاتسائرمنعنهمااللهرضياللهعبد

منذلج!النبيحجةجابرفيهيصفالذيالحديثهذاويعد،اللهرحمه

ساقتالتيالأحاديثاجمعمن،إليهاعادأنإلىالمدينةمنخرج

الله:رحمهالنوويفيهقالفقد،لمجي!النبيحجةووصفت

منذكرها،الوداعحجةحديثلروايةسياقةالصحابةأحسنهو"

."غيرهمنلهاأضبطفهو،اخرهاإلىالمدينةمن-لجي!النبيخروجحين

ومهمات،الفوائدمنجملعلىمشتملعظيمحديث"وهو:وقال

منفيهماعلىالناستكلموقد:عياضالقاضيقال،القواعدمهماتمن

منفيهوخزَج،كبيراًجزءاًالمنذرابنبكرأبوفيهوصنف،وأكثرواالفقه

."منهقريبالقدرهذاعلىلزيدتقصيولو،نوعاًوخمسينونيفاًمئةَالفقه

فيصغيرمنسك"وله:جابرترجمةفياللهرحمهالذهبيوقال

."مسلمأخرجهالحج

فصلاَ(والنهاية)البدايةكتابهفياللهرحمهكثيرابنلهعقدوقد
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."مستقلمنسكوحدهوهو":فيهقالخاصأ

الأخرىالرواياتمنفوائدبضماللهرحمهالألبانيالشيخقاموقد

العلمية،مسائلهفيواغزر،فائدةاكثرفأصبح،الجامعالحديثهذاإلى

معانيفيهاكشف،مختلفةمواطنفيمفيدهعلميةتعاليقعليهووضع

المناسكبعضواستدرك،الفقهيةالفوائدبعضعلىونبه،الألفاظبعض

ماخلاصةبعرضالكتابخَتَمَوقد،الحديثهذاسياقةفيتردلمالتي

والوقوفمعرفتهاحاجكليهموالتي،خاصةالحجمناسكمنفيهورد

المدينةزيارةوبدع،الحجبدعفيهسردذيلأبالكتابوالحقعليها.

منها،الناسوتحذير،بهاللتعريف،المقدسبيتزيارةوبدع،المنورة

القطعمنصفحة)152(فيويقع،متعددةطبعاتالكتابطبعوقد

دمشق.فيالإسلاميالمكتبعنصدروقد،الصغير

"""
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المسلمةالمرأةجلباب

ق!مهوقد،بابهفيوالنافعةالجامعةالكتبمنالكتابهذايُعَذُ

النبويةوالسنّة،القرانيةالاَياتمنتتبعهلماوفقاَ-اللهرحمه-الشيخ

الإسلاميللحجابالشروطمناستنتجوفد،السلفواَثار،الصحيحة

التالية:الشروطالمسلمةللمرأة

استثني.ماإلاالبدنجميعاستيعاب(ا

نفسه.فيزينةيكونألا(2

يشفّ.لاصفيقاَيكونأن3(

ضيق.غيرفضفاضاَيكونأن(4

مطيَّباَ.مبخَّراَيكونألا5(

.الرجاللباسيشبهلاأن6(

.الكافراتلباسيشبهلاأن7(

.شهرةلباسيكونلاأن8(

ببحثالمسائلهذهفيهأثرىوافياَشرحاَالشروطهذهبشرحقاموقد

وحوبوعدمالوجهسترقضيةعنالحديثأطالوقد،رصينعلمي

قويةعلميةحججاَقدموقد،ذلكبوجوبالقائلينأقوالوناقش،ذلك

عنوصدرالكبيرالقطعمنصفحة()122فيالكتابطُبعوقد،ذلكفي

.هـ(ا)375سنةدمشقفيالإسلاميالمكتب
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طلبق!.الشيخإخوانبعضأنالكتابهذاتأليفسببكانوقد

اللهرح!،الشيخفلبى،زفافهبمناسبةليوزعهاالرسالة5هذيجمعأنمنه

له.هديةقدمهائم،القيمةالرسالةهذهبتحريرفقامالطلبهذا

!ل!!ل!ي!
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أحمدالإماممسندعنالأحمدالذب

الشيخمنطلبعلىبناءًاللهرحمهالألبانيالشيخألفهكتابوهو

مفالةعلىالردفيهتولى،اللهرحمهباز!نااللهبمبدبنالعزيزعبدالعلامة

عدموهي،خطيرةدعوىإلىفيهاذهبالهاشميالقدوسعبدللمدعو

بكرأبيراويهعقيدةفيفيهاوطعنأحمد،الإمامإلىالمسندنسبةصحة

أيضاً.خُلُقهوفي،القطيعي

المقالبدراسةالشيخقاماللهرحمهبازابنالشيخرغبةعندونزولاً

فيالقدوسعبدادعاهاالتيالدعاوىابرزبتلخيصوقام،اَنفاًإليهالمشار

يلي:ماالفقراتهذهوأبرز،عليهاللردتهيئةًفقرات

نسبتهيصجلاوأنه،مؤلفاتهمنليسأحمدالإماممسندأنا(

إليه.

مروياته.منفيهزادأحمدالإمامابناللّهعبدأن(2

القطيعي.إلىمجهولةبطريقةوصلكلهذلكأن3(

.الناسأشرارمنالعقيدةفاسدكانالقطيعيان(4

ضعفيه.صارحتىكثيرةموضوعةأحاديثالمسندفيأدخلأنه(ه

قدالمسندأنفيهبيقإجماليبشكلبالرداللهرحمهالشيخقامثم

مصادرمنواعتبروه،بالتبجيلوأحاطوه،بالقبولمطلقاًالعلمأهلتلقاه
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والمحدئينالفقهاءبينذلكفيفرقلا،بالاحترامإحاطتهاالواجبالسنة

كتبهممنكتابقلإنهبحيث،الإسلامعلماءمنوغيرهم،والمفسرين

إليه،بالعزووبعضهمبالإسناد،بعضهم،عنهمنقولةاحاديثوفيهإلا

ابنكالحافظ،والمتاخرينالمتقدمينوالمحدئينالحفاظكباروفيهم

لإسلاماشيخوحفيده،تيميةابنوالمجد،المقدسيالدينوضياء،عساكر

العسقلاني،حجروابن؟والنووي،كثيروابن،القيمابنوتلميذه،تيميةابن

جداَ.كثيروغيرهم،والسيوطي،والعراقي،والزيلعي

أمرين:أحدمنهيتبينوهذا

اعتمدواحينوضلالخطاعلىالأكابرالعلماءهؤلاءيكونأنإما

صاحبه.إلىنسبتهتصحلمكتابعلى

لعلماءلمخالفتهوخطأضلالعلىالهاشميهذايكونأن:والثاني

واللهالأصوبهووالثاني.والأقطارالارمانجميعفيكافةالمسلمين

أعلم.

أتىحتىالفقراتهذهعلىالتفصيليبالرداللهرحمهالشيخقامثم

ومركز.متينعلميردفي،أساسهامنعليها

فيالصديقدارعنوصدر،صفحة(01)1فيالكتابطبعوقد

.م9991هـ-ا042عامالأولىطبعتهوطبعت،السعودية

*!!!
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الصحيحةالأحاديثسلسلة

وفوائدهافقههامنوشيء

مقالاتشكلعلىمضمنةجاءتقدالسلسلةهذهبدايةكانت

والفوائدوالفصولالأبوابمختلففيصحيحةأحاديثعلىتحتوي

ثم،بدمشق(الإسلامي)التمدنمجلةفينشرهاقداللهرحمهالشيخكان

وذلك،حديث05()0مجلدكلفيواحدكتابفييجمعهاأنرأى

الإسلاميةبالثقافةللسّقيفوتحقيقاَ،العلمطلبةمنالكثيرلرغباتتحقيقاَ

الصحيحة.النبويةوالسنةالكريمالقرانغيرلهامصدرلاالتي،الصحيحة

الأحاديثمنبالتحذيريقومتعالىاللهرحمهالشيخكانوحين

متتابعبشكلذلكوينشر،لأمةافيالسعئأثرهاويبينوالموضوعةالضعيفة

فقد،حسنبقبولالعلمطلبةتلقاهاوالتي(،الإسلامي)التمدنمجلةفي

تتمولا،يكفيلاوالموضوعالضعيفمنالتحذيرمجردأنلهتبين

وبذلك،جانبهاإلىالصحيحةالأحاديثتقديممنبدلابل،بهالفائدة

واحد.وقتفيالدواءوتقديمالداءبيانبينالمعالجةفيبالجمعقام

الأحاديثبصحةالقولتحقيقالمقالاتهذهمنلأولاغرضهوكان

وفي،الحديثأهلطريقةعلىورواتهاوطرقهااسانيدهاعلىوالكلام

علىالكلاممع،ذلكأمكنماالإطالةعنالبعدمع،المصطلحعلمحدود

مفرداتهابينالربطومع،ذلكوغيراللغويةوالفوائدالفقهيةالمسائلبعض
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منهيُجعلأنيمكنبذاتهقائمخاصموضوعمنهيتالفبحيثأحياناَ،

خطبة.أومحاضرةأوأصلاً

حديث،05()0منهاكلفيمجلدات)6(الكتابمنصدروقد

المجلدمنبفطعةالكتابوسينتهي،للطباعةالسابعالمجلدأُعدوقد

حديث.مئةتضمالثامن

هذهفياللهرحمهالشيخلطريقةالموضحالتاليالنموذجوساورد

السلسلة:

الثلج،منبياضاًأشدماؤه،عَفَانإلىعَدَنبينما-)حوضي8201

الشُعْثُ،المهاجرينفقراءُعليهوروداًالناسوأكثرُ،العَسَلمنواحلى

أبوابلهمتُفتحولا،المتنعماتينكحونلاالذين،ثياباًالدُنُس،رؤوساً

.(لهمالذيولايُعطَوْن،عليهمالذيالحقيُعطُونالذي،الشُدد

:قال،الدمشقيزرعةأبوحدثنا:2(-1/471/1)الطبرانيرواه

بنزيدعنخالدبنصدقةحدثنامُسهر:بنالأعلىعبدمسهرأبوحدثنا

مرفوعاً.ثوبانعن،الأسودسلامأبيعنواقد

.معروفونثقاتكلهمرجاله،صحيحسندوهذا:قلت

عنراشدبنإسحاقعن(1/1)48أخرجه،أخرىطريق5عندوله

به.ثوبانعنيساربنسليمانعنالزهري

الصباحبنعمربنحفصغير،البخاريرجالكلهمثقاتورجاله

.أخطأ"ربما":وقال()الثقاتفيحبانابنفذكرهالطبرانيشيخالرِّفي

طريقمنوالحاكمماجهوابنوالترمذيأحمدأخرجهوالحديث

انقطاعفيهلكن،الذهبيووافقهالحاكموصححه،سلامأبيعنأخرى
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.()2955(المشكاة)تخريجفيبينته

عثمانابيعمروبنعمرطريقمن(132)2/احمدعندشاهدوله

أنهعمربناللهعبدعنالمخارقأبيبنالمخارقحدئني:الأحموسي

:يقولسمعه

.فذكره:قالع!ي!اللهرسولإن

حاتمأبيابناورده،هذاالمخارقغيرئقاتورجاله:قلت

ابنواماتعديلاَ،ولاحرجاَفيهيذكرولم،الروايةبهذه352(1/)4/

!"حسنإسنادهإ:)4902/)المنذريوقال،()الثقاتفيفذكرهحبان

:وقال،نحوهامامةابيحديثمناَخرهداَشالهذكرئم

."المتابعاتفيحسنوإسناده،الطبرانيرواه"

!!!
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والموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة

الأمةفيالسيِّىوأثرها

الضعيفةالاحاديثبانتشارالاولىالقرونمنذالمسلمونابتليلقد

باستعمالهاالعامةعلىعلاوةالعلماءمنالكثيرقاموقد،بينهموالموضوعة

انتشارإلىادىمما،بالحديثالعلمأهلمنالقليلةالقلةإلاوروايتها

الغيبية،لاعتقاديةالامورافيهومامنها،المسلمينأوساطفيكثيرةمفاسد

وغيرها.التشريعيةالأمورمنهوماومنها

هذهعنالقناعبكشفالنقادمنبالحديثالعلمأهلقاموقد

غاياتهمعنوالكشف،المغرضينمنبوضعهاقامواومن،الأحاديث

قواعدوفقوضعهاأوضعفهاوبيان،لأحاديثاهذهعلىوالحكم،الخبيثة

التعاملوأحسنأتقنهامن،الضوابطمنمجموعةلذلكوأضَلوا،رصينة

وذلك،حكمهعلىينصوالمولو،حديثأيدرجةيعرفأنأمكنهمعها

الحديث.مصطلحلقواعدوفقاً

هذهعنالكشففيكثيرةمؤلفاتالبابهذافيالعلماءألفوقد

للحافظ(الحسنة)المقاصدكتابمثل،والموضوعةالضعيفةالأحاديث

و)المغني،الزيلعيللحافظ(الهدايةلأحاديثالرايةو)نصب،السخاوي

كثير.وغيرها،العرافيللحافظالأسفار(فيلأسفاراحملعن

الأحاديثهذهلتقريبسهلةأساليبالعلماءهؤلاءسلكوفد
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والوعاظوالمرشدينالعلمطلبةأنإلاالتسهيلهذاورغم،العلملطلبة

دروسهمفيوالموضوعةالضعيفةالأحاديثهذهاستعمالإلىانصرفوا

وايروونماصحةعنالبحثعناءأنفسهميكففواأندونومواعطهم

الوعيدتحتأصحابهاتُو!التيالخطيرةالأمورمنلاشكوهو،ضعفه

بمنً!.اللهرسولعلىبالكذب

الشيخانبرىفقدالمسلمينحياةعلىالأمرهذالخطورةونتيجة

الأحاديثهذهعلىالاطلاعسبيلتقريبفيللمساهمةاللهرحمهالألباني

،متداولكتابفييقرؤونهااوالعصرهذافيالناسيسمعهاالتيالضعيفة

.موضوعأصللهأو،المحدثينعنديثبتأصللهليسمما

بل،خاصبترتيبالأحاديثمنسافهفيماالألبانيالشيخيتقيدولم

منها،مختلفةبفهارسالترتيبعدماستدركولكنه،اتفقحسبماساقها

الصحيحة.فيلأمراوكذلك،الفقهيةوالكتب،الموضوعاتوفقفهرس

حتىالكتابمنصدروقد،المصطلحعلومقواعدعلىبناءَلهاومحاكماَ

بهوسينتهي،ضخمةمجلدات)7(فيحديث035()0يقاربماالان

،الكتابهذافياللهرحمهالشيخأجادوقدمجلداَ،()14إلىالمطاف

.كثيرةوفوائد،غزيرعلمعنوكشف

الله:رحمهالشيخلمنهجتوضيحاًالتاليالمثالوسأورد

صارفلذلكورائها،منوالجنةبالدنيا،تحيط)جهنم-366

.(الجنةإلىطريقاًجهنمعلىالصراط

أحاديثه(من)المنتقىفيالعطارمخلدابناخرجهجداً.منكر

حمزةبنمحمدعن39()2/(أصبهان)أخبارفينعيموأبو2(84/)2/

المكتب،عبيدعنالربيعبنقيسئنا:قالأبيحدثنا،الطوسيزيادابن
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الخطيبأخرجهالعطارطريقومنمرفوعاً،عمرابنعنمجاهدعن

:قالثمزيادبنحمزةبنمحمدترجمةفيالذهبيوعنه2(19)2/

معين:ابنوقال،احمدتركهوحمزة،واهمحمد،جداًمنكر"هذا

يكتبلا:فقالالطوسيحمزةعناحمدسألت:مهناقال.بأسبهليس

حدث:مندهابنقال:حمزةبنمحمدترجمةفيوقال،الحديثعنه

السيوطيعزاهوالحديث.عمدةفغيروابوه،ابيهعنروى:قلت،بمناكير

فيالصلتبنمحمدبناحمدالحسنأبوورواه(الفردوس)مسندإلى

به.الطوسيمحمدعن76(/1)(الهاشميالعزيزعبدابنعن)حديثه

"!ب"

81



والترهيبالترغيبصحيح

والترهيبالترغيبضعيف

والترهيب()الترغيبكتابفيماالعلمأهلمنكثيرعلىيخفىلا

منفيهمالولاوالنفعوالترتيبوالإجادةالعلممنالمنذريللحافظ

ذلك.وغيروالواهيةوالمنكرةالضعيفةالأحاديث

الحافظإنحيثموضوع!،فيالجيدةالكتبمنالكتابويُعَدُّ

الفقهية،الأبوابقوالبفيووضعهالأحاديثاقننقداللهرحمهالمنذري

منكثيربهظهرذلكمعولكن،وطريقتهأسلوبهفيعظيماًالكتابفظهر

علىالكتابفحققاللهرحمهالألبانيالشيخفقام،تصجلاالتيالأحاديث

العلم.طلابمنمحبيهلدىالمعروفةالعلميةطريقته

مخطوطةنسخعلىالتحقيقفياللهرحمهالشيخاعتمدوقد

تمتلئكانتوالتي،المنيريةبالطبعةالمعروفةالكتابطبعةإلىبالإضافة

فضلأهذا،والسقطوالتصحيفات،والحديثيةالعلميةالأخطاءمنبالكثير

تعالى،اللهكتابحاشا،كتابمنهايخلولاالتيالمطبعيةالأخطاءعن

منأحاديثهصحيحتمييزإلىإضافةكلها،منهاالكتاببتصفيةفقام

الأولالمقصدوهو،فيهأوهامهوتتبعسقيمها،منوحسنها،ضعيفها

بدايةفياللّهرحمهالشيخمقدمةمنواضجهوكما،الكتابهذافيللعمل

الكتاببإخراجقامحيثصنعفيمااللهرحمهالشيخأحسنولقد،الكتاب
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ثلاثةفيويقع(،والترهيبالترغيب)صحيحهمامستقلينكتابينفي

للتدينالأولالقسمجعلوقد،(والترهيبالترغيبو)ضعيف،مجلدات

لكيمجتَرِوالنبيإلىونسبتهروايتهعنوالابتعادلمعرفتهوالاخر،بهوالعمل

هوالتمييزهذالأن،!ك!يِماللهرسولعلىالكذبمحذورفيالقارئيقعلا

الكتابينكلااللهرحمهالشيخويعتبر،رجالهوتراجمالحديثعلممنالغاية

فيالكتابطبعتموقدالاَخر،عنبأحدهمايُستغنَىولا،للآخرمتمماً

.بالرياضالمعارفدارمكتبة

!"ل!
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وزياداتهالصغيرالجامعصحيح

وزياداتهالصغيرالجامعضعيف

ضمفيالكبير)الفتحكتابطباعةيريداللهرحمهالشيخكان

اختلاطمنعليههوماعلىللنبهانيالصغير(الجامعإلىالزيادة

منصحيحهاوتمييزلهاتحقيقهمع،فيهوالضعيفةالصحيحةالأحاديث

صحيح،:مراتبخمسوجعلهاحديثكلمرتبةذكرمعضعيفها،

بذكرالحديثمرتبةتذييلمع،موضوع،جداَضعيف،ضعيف،حسن

والكلامالمرتبةمنهونقل،الحديثعلىالكلامفيهحققالذيالمصدر

حققهاأوألفهاالتيالشيخكتبمنالمصدريكونوقد،إليهالمشار

الواحد،الحديثتحتعليهيحيلالذيالمصدريكونوقد،وخرجها

واحد.مصدرمنأكثر

طريقةبهاواستبدل،الطريقةهذهعنتراجعاللهرحمهالشيخولكن

:كتابفيقسمكلقسمينعلىيطبعأنوهي،منهاخيراَ

يشملوهو،العلماءعندبهالمحتجالثابتبالحديثخاص:الأول

منه.والحسنالصحيحالحديث

والضعيف،الضعيفيشملوهو،منهبهيحتجلابماخاص:الثاني

.لموضوعوا،جداَ
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علىاحتوىوقد.وزيادتهالصغيرالجامعصحيح:الأولوسمى

حديثا82َ()20

علىاحتوىوقد.وزيادتهالصغيرالجامعضعيفوالاَخر:

)6468(حديثاَ.

الضعيف،منوتمييزهالحديثحفطعلىالقراءيساعدلكيوذلك

يعرفأنأمكنهفيهالحديثقرأالذيالكتابيتذكرأنبمجردلأنهوذلك

الاَخرفيكانوإن،ئابتفهومنهماالأولكانإن،الإجمالعلىرتبته

ضعيف.فهو

للإمامالصغير()الجامعمقدمةاللهرحمهالشيخاستبقىوقد

الجامعبزيادةوتعريف،مهمةفوائدمنفيهالمااللهرحمهالسيوطي

اللهحبيمبمحمدالشيخالشهيروالمحدثالكبيرالعالمبقلمالصغير

الشنقيطي.

الإسلاميالمكتبعنوالضعيفالصحيحبشقيهالكتابصدروقد

دمشق.في

حياته،آخرفيالكتابهذافيالنظراللهرحمهالشيخأعادوقد

بعضعلىحكمهفيالنطروأعاد،فيهالواقعةالأخطاءبعضواستدرك

فيه.الموجودةلأحاديثا

"""
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وضعيفهاالأربعةالسننصحيح

مجلدين.فيويقع:(ماجهابنسنن)صحيح

واحد.مجلدفيويقع:(ماجهابنسنن)ضعيف

.مجلداتثلاثةفيويقع:داود(أبيسنن)صحيج

واحد.مجلدفيويقع:داود(ابيسنن)ضعيف

.مجلداتثلائةفيويقع:(الترمذيسنن)صحيج

واحد.مجلدفيويقع:(الترمذيسنن)ضعيف

.مجلداتئلاثةفيويقع:(النسائيسنن)صحيج

واحد.مجلدفيويقع:(النسائيسنن)ضعيف

بشكلعنهاالحديثفسيكونواحدمنهجعلىالكتبهذهولكون

يقومأن(الخليجلدولالعربيالتربية)مكتبإليهطلبفقد،إجمالي

المسلكفيهافسلك،ضعيفهامن(الأربعة)السننأحاديثصحيحبتمييز

التالي:

مع،مباشرةتحتهوالضعفالصحةمنحديثكلمرتبةبيانا(

الحديث.فيهخرجالذيالكتابإلىالإشارة

سواء،غيرهمنالتعليقاتكانتوإنما،منهاشيءعلىيعلقلم2(
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الخليج.لدولالتربيةمكتبمنأو،الإسلاميالمكتبمنكانت

،الصحاحمقدماتفيهويقولالسندكماباختصارالشيخيقملم3(

.غيرهبهقاموإنما

إليه،5ليعزومؤلفاتهمنشيءفيمخزَجاًالحديثيجدلاحين(4

تصحيحأوتضعيفمنالحديثيةالصناعةتقتضيهلماوفقاًعليهبالحكميقوم

يفومالأخرىالكتبمنالتخريجلهتبينإذاثم،بالكتابالخاصلإسناده

اَخركتابفيويضعه،عليهالجديدالحكمويضع،علمياًتخريجاًبتخريجه

كذلك.ليسلأمروا،متعارضانالحكمينأنذلكعندفيظن،السننمن

اللهرحمهالشيخيصطلحأنالتحقيقفيالاختصاراقتضىوقد(ه

بذلكيعنيفإنماحسن(أو)صحيح:قالفإذاالأمور:بعضعلى

:قالوإذا،غيرهأولذاتهحسناَأوصحيحاَيكونفقدالسندوأما،()المتن

لذاتهحسنإسنادهأنيعنيفإنه،الوصفينبيز/جامعاًصحيج()حسن

)أحدهما(أو()الصحيحينصاحبيإلىالحدايثعزاوإذا،لغيرهصحيج

هويكونفقد،الصحابةمنراويهعنالنطربغضق،المتنيريدفإنما

أحياناَ.سماهوربصا،5غيريكونوقد،نفسه

وضعهاالتيأحكامهعلىالترمذياللهرحمهالشيخيتابعلم6(

تفتضيهلماوفقاَالسمنفيحديثكلعلىحكموإنما،حديثكلعفب

والعكس،الترمذيضغَفهماويقوييصححفقد،الحديثيةالصناعة

صحيح.

بفرزهاالشيخيقملمالسننهذهمنبالضعيفالمختصةالكتب7(

زهيرمحمدالأستاذالإسلاميالمكتبصاجابذلكقاموإنماهو،

الصادرةالأحكامإلامنهااللهرحمهللشيخوليس،اللهحفظهالشاويش
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فيعليهيشكركبيراًجهداًالإسلاميالمكتببذلوقد،الأحاديثعلى

يرجعالتيالمراجعووضععليها،الأحكامووضعوتنسيقهاإعدادها،

.الأحكامهذهفياليها

بالرياضالمعارفدارصاحبالراشد()سعدطبعهااعادوقدهذا

.والتصويباتالتعديلاتبعضمعجديدبئوب

""عه
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-لج!النبيصلاةصفة

تراهاكأنلًالتسليمالىالتكبيرمن

لمجتَ(النبيصلاة)صفةالأصليللكتاباختصاراَالكتابهذايعد

منالكتابهذاويعد،الكبيرالقطعمنصفحة(005)فييقعالذيالكبير

الكتابهذافياللهرحمهالشيخسلكوقد،بابهفيالنافعةالجامعةالكتب

التالي:المنهج

كتبمختلفمنالموضوعبهذاالمتعلقةالأحاديثتتبعا(

الأحاديث.

ثبتماإلاالنبويةالأحاديثمنفيهيوردلاأننفسهعلىاشترط2(

،5عنديصجلممامنهاوترك،وأصولهالحديثقواعدحسب،5عندسنده

ضعيف.أومجهولفيهأو

فيووضعها،منهااللازمةالجملأوفيهالأحاديثمتونأورد3(

بعضهمعمنسجماَالكتابيبقىبحيثبينها،مؤئفاَبهااللائقمكانها

بعضاَ.

ولفطهالحديثنصعلىالمحافظةعلىاللهرحمهالشيخحرص(4

ويضم،التأليفلفائدةمعيناَلفظاَمنهاويختار،السنةكتبفيوردالذي

وكذا،كذالفظوفي:فيقولذلكعلىنبهولكنه،الألفاظمنغيرهاإليها
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مناخرجهامناو،الصحابةمنرواهامنيبينولا،وكذاكذاروايةوفي

)صفةالكبيركتابهفيذلكبينانهذلكوسبب،المصنفاتاصحاب

.ع!ير(النبيصلاة

قصدهلأن،معينبمذهبهذاكتابهفياللهرحمهالشيخيتفيدلم(ه

!د.النبيعنئبتمافيهاوردوإنما،الصلاةفيلمجرالنبيهديبيانهومنه

المذاهباختلافعلىوالفقهالحديثكتبفيماشتاتجمع6(

.الموضوعبهذاعلاقةلهمما

عنالأولىالطبعةصدرتوقد،كثيرةطبعاتالكتابطبعوقد

هـ.ا037سنةالإسلاميالمكتب

ي!"!ي
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والحرامالحلالتخريجفيالمرامغاية

(الإسلامفيوالحرام)الحلالكتاببتخريجاللّهرحمهالشيخقام

التالي:المنهجذلكفيسلكوقد،اللّهحفظهالقرضاوييوسفللدكتور

(،والحرام)الحلالكتابفيالموجودالحديثلفظيذكرا(

الحديث.فيهايوجدالتيالصفحةإلىويشير

يقومثم،والضعفالصحةمنالحديثذلكمرتبةيذكر2(

والتعليقالتخريجفياللهرحمهالشيخيتوسعوقد،الأحاديثبتخريج

.الأحيانمنالكثيرفيعليها

علىيعقبثم،فيهالعلماءقالهوما،الحديثعلةالشيخيتتبع3(

بردها.أوالأقواللتلكبقبولهذلك

منالأحاديثهذهبعضيقويعمااللهرحمهالشيخيبحث4(

ذلك.علىبناءًالحكميستخرجثم،والشواهدالطرق

منإليهذهبفيماالقرضاويالدكتوراللهرحمهالشيخيتعقب(ه

ونمص،بالحديدالتختممسألةفيفعلكما،المواطنبعضفيالأحكام

والغناء،الطربوالاتوالصور،والتصوير،الشعرووصل،الشعر

وغيرها.الذمةأهلوحقوق

(والحرام)الحلالالأصليالكتابعنمستقلاًّالكتابطبع6(

عنوصدر(،والحرامالحلالأحاديثتخريجفيالمرام)غايةبعنوان
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بلغتوقد،صفحة)324(ام089سنةدمشقفيالإسلاميالمكتب

علاقةهناكوليس،حديث(484)الكتابهذافيخرجهاالتيالأحاديث

.الكتابوهذاتعليقاتمنالأصليالكتابفيمابين

"ء"
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الظاهريةمخطوطاتفهرس

الحديثعلمفي

اللغة)مجمعانالفهرسهذابعملاللهرحمهالشيخقياموسبب

الظاهريةالكتببدارمعرفتهبحكمالشيخمنطلبقدبدمشق(العربية

للمخطوطاتفهرساًيعدانبهوخبرته(ومخطوطاتهالحديث)قسم

السنينعشراتمنذوضعقدالشيخوكانبالدار،المحفوظةالحديثية

فهرسإعدادأيضاًالظاهريةالمكتبةإدارةمنهطلبتثم،بهخاصاًفهرساً

الحديث.لمخطوطات

طريفةقصةفيالفهرسهذابعملقيامهسببالشيخشرحوقد

عندالعلممسائلتقصيعلىوالصبر،الدابثمرةفيهاتتجلى،ظريفة

عنالفهرسهذافيكشفوقد،الكتابلهذاتقديمهفيوذلك،الشيخ

منهاالكثيرأوبعضهاأسماءيَعرفلاالتيالفيمةالمخطوطاتمنكثير

إلىمجدداَالرجوعالمذكورالإعدادفاقتضاهأحد،أعيانهاعنفضلاً

والتحقُقالتثئتلأجلإليها،المشارالمخطوطاتمنالمجلداتمئات

يمكنماواستدرك،الفهرسفيالمذكورةوالأوصافالأرقامصحةمن

هذافأضحى،وإحصاؤهاتسجيلهاسابقاَفاتهالتيالكتبمناستدراكه

تخصصه.هذاليسلعالمالفهارسعالمفينوعهمنالفريدالفهرست
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رمضانقيام

العلميةالأموراللهرحمهالشيخفيهبيَّننافعاًبحثاًيُعَدُّالكتيبهذا

التالية:

.والصلاةبالذكروإحيائهرمضانقيامفضل(ا

وأنها،الق!يامفيالجماعةومشروعيةوتحديدهاالقدرليلة2(

.للنساءالجماعةومشروعية،لانفرادامنأفضل

ووقتها.فيهاوالقراءة،القيامركعاتعددبيان3(

الشُنةخلالمنوالوترالليلصلاةبهاتصلىالتيالكيفياتبيان(4

الصحيحة.

ترتيباًورتبه،وآدابهوأحكامهالاعتكاففيقيماًبحثاًأفرد(ه

علمياً.

المكتبعنوصدر،الأولىطبعتهفيالكتيبهذاطبع6(

هـا604سنةالإسلاميةالمكتبةعنوصدرعمانفيطبعثم،الإسلامي

المتوسط.القطعمنصفحة()46في

!!!
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البخاريصحيحمختصر

قامفقد،إليهاللهرحمهالشيخأعمالأحبمنالكتابهذاويُعدُ

البابيكونحينإلاأبوابهمنشيئاًيحذفولم،البخاريصحيحباختصار

مماالأصلفيهيكماالأبوابأرقامعلىمبقياً،مضمونمنتخلوكلمة

لموضوعةاللفهارسوفقاً،المطلوبالحديثاستخراجلقارئاعلىيسهل

الموجودةلأحاديثابأنواعالبالغةالعنايةإلىإضافة،لأساساهذاعلىبناءً

مميزاًرقماًمنهاكلإعطاءمع،موقوفةأومعلقةأوموصولةكانتسواءفيه

الخاصةأرقامهالهاوالموصولةالمسندةفالأحاديث،واللونبالحجم

الخاصةأرقامهالهاالمعلقةالمرفوعةوالأحاديث،المتسلسلة

مع،الحاشيةفيب!يجازبتخريجهااللهرحمهالشيخقاموقد،والمتسلسلة

تستحقها.التيرتبتهابيان

علىالشيخاقتصروقد،الخاصةأرقامهالهاالموقوفةالآثاروكذلك

فيالواردةالزوائدإلاالمتونمنوالمكررالأسانيدحذفمع،تخريجها

كلمنمكانهافيووضعها،أحاديثهإلىضمهافقد،المكررةالروايات

وإيضاح،الغريبشرحذلكإلىإضافة،رائعةعلميةبطريقة،حديث

المكتبوقام،مجلداتأربعةفيمطبوعوالكتاب،الغامضةالجمل

بالرياضالمعارفدارقامتثم،منهالأولالجزءبطباعةالإسلامي

بطباعته.
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الشيخلكتباجماليعرض

والتحقيقاتالمؤلفات

قئمة،علميةوتحقيقات،عظيمةمؤلفاتتعالىاللهرحمهللشيخ

فياغلبهامتعددةطبعاتاكثرهاوطُبع،مختلفةلغاتإلىمنهاكثيرتُرجم

يلي:كماالمعجمحروفحسبرئبتهاوقد،لإسلامياالمكتب

تأليف.-مطبوع-المطهرةالسنةفيالزفافآداب-1

تأليف.-مطبوع-الجامعةمسجداسئلةعنالنافعةالأجوبة-2

ابنإليهااشاراوضعفهاالتيوالموضوعةالضعيفةالأحاديث-3

.مخطوط-تأليف-الفتاوىمجموعفيتيمية

الفقهيةالكتبامهاتفيوالموضوعةالضعيفةالأحاديث-4

.مخطوط-تأليف-

لم-وتخريجتحقيق-المقدسيللضياءالمختارةالأحاديث-5

.مخطوط،!سمّه

.مطبوع-تأليف-والمعراجالإسراءاحاديث-6

بكليةالإسلاميالفقهبموسوعة)خاصوائارهالبيوعاحاديث-7

.مخطوط-تأليف-(بدمشقالشريعة

تأليف--الصلاةفياليقينعلىوالبناءالتحرياحاديث-8

.مخطوط
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تحقيق-اللهرحمهتيميةابنالإسلاملشيخبالفدرالاحتجاج-9

.مطبوع-وتخريج

وتخريج-تحقيق-الإشبيليالحقلعبدالصغرىالأحكام-01

.مخطوط

وتخريج-تحقيق-الإشبيليالحقلعبدالوسطىالأحكام-11

.مخطوط

تأليف.-مطبوع-وبدعهاالجنائزأحكام-21

تأليف.-مخطوطالركاز-أحكام-13

.مخطوط-وتخريجتعليق-للنوويالأذكار-41

تخريج-للصنعاني-الاجتهادتيسيرفيالنقادإرشاد-15

.مخطوط-وتعليق

-مطبوع-السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء-16

تأليف.

لمازمزم"حديثصحةفيالمتحيرعن،والولهالدهشإزالة-17

.مطبوع-زهيرالشيخوتحفيق،ناصرالشيختخريج-"لهشُرب

فيالبروكمسألة)فيالبروكحديثعنالشكوكإزالة-18

المعاد(-زادفياللهرحمهالقيمابناستدلالعنفيهاأجابالسجود،

تأليف.-مخطوط

.مخطوط-تأليف-والأجوبةالأسئلة-91

.مخطوط-تحقيق-للحميدي،لاختلافا-أسباب02
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إعداد--الظاهريةالمكتبةمنالمنسوخةالكتبأسماء-21

مخطوط.

القاسميالدينلجمالوالعوائدالبدععنالمساجدإصلاح-22

.مطبوع-تحقيق-اللهرحمه

.مخطوط-تحقيق-للحميدي-الدينواعتقادالسنةاصول-23

تخريج--القيملابن-الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة-24

.مخطوط

وتخريج-تحقيق-البغداديللخطيبالعملالعلماقتضاء-25

.مطبوع

تحقيق.-التبريزي-الرجالاسماءفيالإكمال-62

.مخطوط-تأليف-النبويةالأمثال-27

الحنفيةمذهبعلىالأمواتسماععدمفيالبيناتالاَيات-28

.مطبوع-وتعليقتحقيق-الاَلوسيلنعمانالسادات

.مخطوط-تأليف-البدعةذمفيوالأحاديثالاَيات-92

.مطبوع-وتخريجتحقيق-تيميةابنالإسلاملشيخالإيمان-03

.مطبوع-تحقيق-سلاّمبنالقاسمعُبَيْدلأبيالإيمان32-

لأحمدكثير-لابنالحديثعلوماختصارشرحالحثيث33-الباعث

تعليقاتإئباتمعالحلبيعليبتحقيقمجلدينفيمطبوع-تعليق-شاكر

الشيخ.

تحقيق--السلامعبدبنللعزالرسولتفضيلفيالسول-بداية34

.مطبوع
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الطبع-تحت-الحاكممستدركفهرسةفيالحازمبغية-35

تأليف.

.مخطوط-تأليف-التلاوةيديبين-36

تحقيق-ميمونأبيرواية-زرعةلأبي،دمشقتاريخ-37

.مخطوط-وتعليق

يحيىبنأحمدللشيخ،المرامبلوغشرحالأحكامتأسيس-38

.لأولاالجزءطبع-تعليق-النجمي

تأليف.-مطبوع-مساجدالقبوراتخاذمنالساجدتحذير-93

.مطبوع-تأليف-الطربلاتاَتحريم-04

تخريج.-الندويلسليمان،السنةمعنىتحقيق-14

.مطبوع-تأليف-للقرضاويالفقرمشكلةأحاديثتخريج-24

تأليف--السهوسجودفيالخدريسعيدأبيحديثتخريج-43

.مخطوط

بنَعقارَقَتْلِهِمروياتودراسة،الغاديةأبيالصحابيترجمة-44

.مخطوط-تأليف-ياسر

-مطبوع-الفجربعد5سفرقبلالصائمإفطارحديثتصحيح-45

تأليف.

تأليف--الطرثوثالسيوطيرسالةعلىالمبعوثالتعقيب-46

مخطوط.

تأليف.-مطبوع-للمودوديالحجابكتابعلىالتعقيب-47
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المنذريللحافظوالترهيبالترغيبعلىالرغيبالتعليق-48

تأليف.-مخطوط-

.مخطوط-وردتعليق...-سواءكلمةرسالةعلىالتعليق-94

.مخطوط-تخريج-ماجهابنسننعلىالتعليق-05

منه-الأولالجزء-للصنعانيالسلامسبلكتابعلىالتعليق-15

.مخطوط

تعليق-للكنوي-محمدالإمامموطأعلىالممجدالتعليق-52

.مخطوط-وتحقيق

لم-اللهرحمهالقيملابنالمعادزادعلىالجيادالتعليقات-53

-تأليف.يتم

.مخطوط-تأليف-الإحسانعلىالحسانالتعليقات-45

عليتحقيقفيضُمَنالنديةالروضةعلىالرضيةالتعليقات-55

.مطبوع-تأليف-النديةالروضةعلىالحلبي

تأليف.-مطبوع-الجنائزاحكامتلخيص-56

.مخطوط-تأليف-المسلمةالمراةحجابتلخيص-57

تأليف.-مطبوعلمج!-النبيصلاةصفة-تلخيص58

مطبوع-سابقلسيدالسنةفقهكتابعلىالتعليقفيالمِثةتمام-95

تأليف.-

تأليف.-السنةفقهعلىالتعليقفيالمنةتمامتمام-06

.مخطوط-تأليف-رمضانلفرضالتمهيد-16
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المحققللعلامةالأباطيلمنالكوئريتأنيبفيبماالتنكيل-62

مجلدين-في-وتعليقتحقيق-اليمانيالمعفمييحىبنالرحمنعبد

.مطبوع

تأليف--عليهوالاستدراكوزيادتهالجامعصحيحتهذيب-63

.مخطوط

.مخطوط-وتعليقتخريج-العدويأحمدمحمد،التوحيد-46

تأليف.-مطبوع-وأحكامهانواعه:التوسل-56

.حبانابنئقاتبترتيبالخلانانتفاعتيسير-66

يطبع-ولم-يتملم-والكتابالسنةفقهفيالمستطابالثمر-67

تأليف.

حجرلابنالميزانولسانللذهبيالاعتدالميزانبينالجمع-68

-مخطوط.

.مخطوط-تأليف-الجمعةوسُنّةلأذاناحول-جواب96

بعدوطبعمطبوع-والسنةالكتابفيالمسلمةالمرأةحجاب-07

تأليف.-والسنةالكتابفيالمسلمةالمراْةجلبابباسمذلك

.-مطبوعتحقيق-تيميةلابنالصلاةفيولباسهاالمرأة7-حجاب1

-تأليف.-مطبوععنهاللهرضيجابررواهاكمالمج!النبي72-حجة

تأليف.-مخطوط-(السابقالكتاب)أصلالوداع-حجة73

تخريج.-الصباغلمحمدالنبويالحديث-74
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تأليف.-مطبوع-والأحكامالعقائدفيبنفسهحجةالحديث-75

تخريج--رضامحمدلحرمالإسلامفيالنساءحفوق-76

.مطبوع

وتخريج-تحقيق-تيميةابنالإسلاملشيخالصيامحقيقة-77

.مطبوع

تأليف.-الصلاةتارك-حكم78

فيوهو-الجارودابنمنتقىزوائدفيالمورودالحوض-97

تأليف.-مخطوط-الصحيحينعلىزوائده

أصحابه-يعلمها!شَي!اللهرسولكانالتيالحاجَةخُطبة-08

-تأليف.مطبوع

تأليف--لهاالمخالفينمنوموقفهاأهدافهاالسلفيةالدعوة-81

.مخطوط

الدكتورجهالاتعلىوالردوالسيرةالنبويالحديثعندفاع-82

تأليف.--مطبوعالسيرةفقهفيالبوطي

وتعليق-تحقيق-للذهبي-والمتروكينالضعفاءديوان-83

.مخطوط

تأليف.-مطبوع-أحمدالإماممسندعنالأحمد-الذب84

0مخطوط-إعداد-حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحرجال-85

-مطبوع-والطرباللهوالاتإباحةفيحزمابنعلىالرد-86

.(04)برقمالطربلاتاتحريم-تأليف
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تأليف.-السلفيارشدعلىالرد-87

للشيخ(المحلقبالذهبالتحلي)إباحةرسالةعلىالرد-88

الألباني()حياةكتابضمنمطبوعوهواللهرحمهالأنصاريإسماعيل

تأليف.-للشيباني

-مخطوط-الركوعبعدالقبضمسألةفيالبديععلىالرد-98

تأليف.

-مطبوع-الحبشياللهلعبدالحثيثالتعقبرسالةعلىالرد-09

تأليف.

بحوثفياللهرحمهالتويجريالشيخالعلأمةسالةرعلىالرد-19

تأليف.-مخطوط-الصلاةصفةمن

تأليف--التشبيهشُبَهدفععلىسوّدهفيماالسقافعلىالرد-29

.مخطوط

.مخطوط-تأليف-منهاجهفيبليقالدينعزعلىالرد-39

لمحمد-الرسالةعصرفىالمراةتحريركتابعلىالرد-49

.مخطوط-تأليف-شُقّةأبوالحليمعبد

تأليف--الحواليلسَفَرالإرجاءظاهرةكتابعلىالرد-59

.مخطوط

الدينشرفالحسينعبدللمدعوالمراجعاتكتابعلىالرد-69

تأليف.-مخطوط-لشيعيا

والزم،وتعصبوتشددالعلماءخالفمنعلىالمفحمالرد-79
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ومستحبسنةإنهبقولهميقنعولم،واوجبوكفيهاوجههاتسترأنالمراة

.مطبوع-تأليف-

تحفيق-للصنعانيالناربفناءالقائلينقوللإبطالالأستاررفع-89

.مطبوع-

-مخطوطالطحاويللإمامالاثارمشكلترتيبفيالاَصار-رفع99

.(2)17رقمالاصاروضع=تأليف-

الصغيرالطبرانيمعجموتخريجترتيبفيالنضيرالروض-001

تأليف.-مخطوط-

.مطبوع-تخريج-اللهرحمهلنوويال!ماملحينالصا-رياض101

اوجبمنعلىعياضالقاضيشنّعهماردفيالرياضزهر-201

وتعليقتحقيق-للخيضري،الأخيرالتشهدفيالنذيرالبشيرعلىالصلاة

.-مخطوط

.مخطوط-ليفتأ-المواردعلىالزوائد-301

.مطبوع-فتوى-الواقعفقهحولوجوابسؤال-401

.مخطوط-تعليق-للصنعانيالسلامسبل-501

.مخطوط-تأليف-للقصرالموجبالشَفَر-601

-طبعوفوائدهافقههامنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة-701

قطعةوتوجد-الكتابينتهيوبه،الطباعةقيدوالسابع،مجلداتستةمنه

تأليف.-الثامنمن

فيالسيِّئواثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-801

تأليف.-مجلداَعشرأربعةوالكتاب،مجلدات)7(منهاطبع،لأمةا
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شيوخهشيبةابيبنعثمانبنمحمدجعفرأبي-سؤالات901

.مخطوط-وتحقيقتقديم-

اللهرحمهالحنفيالعزأبيلابنالطحاويةالعقيدةشرح-011

والشيخالطنطاويسعيدمحمدالشيخمنهمالعلمأهلمنجماعةتحقيق-

.مطبوع-ناصرالشيخوتخريجوتقديم،الغاوجيوهبي

.-تحقيق-والصاحبالخليلذمفيالثاقب-الشهاب111

الأعظميمصطفىمحمدالدكتوربتحقيقخزيمةابن-صحيج121

.-مجلدات()4فيمطبوع-وتعليقمراجعة-

تأليف.-مطبوع-للبخاريالمفردالأدبصحيح-131

.مخطوط-تأليف-والمعراجالإسراءصحيح-411

مجلدات)3(فيوهوللمنذريوالترهيبالترغيبصحيح-151

تأليف.-مطبوع-

وقد،تأليف،مطبوع-وزيادتهالصغيرالجامعصحيح-116

وئما،أتمهوقد،لهواستدراكبتهذيبفيهالنظروفاتهقبلالشيخأعاد

بعد-تأليف.يُطبع

تأليف.-مطبوع-ماجهابنسنن-صحيج171

تأليف.-مطبوع-داودأبيسنن-صحيج181

تأليف.-يتملم()الموسعداودأبيسنن-صحيج911

تأليف.-مطبوع-الترمذيسننصحيح-021

تأليف.-مطبوع-النسائيسننصحيح-121
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كئير-لابنالنبويةالسيرةمنمنتقاة-النبويةالسيرةصحيح-122

تأليف.-وفاتهبعدطُبعوقد،يتمهولم

.مخطوط-ار-للهيثميالبزئدزواعنالأستاركشف-صحيح321

-مطبوع-تيميةابنالإسلاملشيخالطيبالكلمصحيح-124

تأليف.

ليف.تأ-الظماَنمواردصحيح-521

ليلةفيالأثباتالثقاتقررهفيمارسالةالمستقيمالصراط-126

.مطبوع-تخريج-الأزهرعلماءلبعضشعبانمنالنصف

تراهاكأنكالقسليمإلىالتكبيرمنلمجي!النبيصلاةصفة-127

-لّأليف.مطبوع-

-مخطوط-الاَياتمنفيهاوردوماالكسوفصلاةصفة-128

تأليف.

الحنبليحمدانابنللشيخوالمستفتيوالمفتيالفتوىصفة-921

.مطبوع-وتخريجوتعليقتحقيق-

.مخطوط-تاليف-الاستسقاء-صلاة013

تأليف.-مطبوع-التراويجصلاة-131

-مطبوع-السنةهيالبلدخارجالمصلىفيالعيدينصلاة-132

تأليف.

تخريج.-لإماماالفتاحلعبد،اللهبعظمةيناديالطبيعة-صوت331

جريدة-يجيبالدينناصرومحمدتسألالعربصوت-134
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هـ.ا038سنةالعربصوت

تخريج.-طرلخااصيد-531

تأليف.-مطبوع-للبخاريالمفردلأدباضعيف-136

تأليف.-مطبوع-للمنذريوالترهيبالترغيبضعيف-137

تأليف.-مطبوع-أجزاءثلاثةفيالصغيرالجامعضعيف-138

تأليف.-مطبوع-ماجهابنسنن-ضعيف913

تأليف.-مطبوع-داودابيسننضعيفا-04

تأليف.--مخطوطيتملم(-)الموسعداودابيسنن-ضعيف141

تأليف.-مطبوع-الترمذيسننضعيف-241

تأليف.-مطبوع-النسائيسننضعيف-431

.مخطوط-للهيثمي،البزارئدزواعنلأستاراكشفضعيف-441

.مخطوط،تأليف-الظماَنمواردضعيف-541

.مطبوع،تأليف-الشُئةتخريجفيالجنةظلال-461

.مطبوع-وتخريجوتعليقشرحالطحاويةالعقيدة-471

.-مطبوعوتخريجتحقيق-خيثمةابيلابن،العلم-481

مجلةفينشرتمقالاتسلسلةوهيالسنةإلىعودة-914

.مخطوط-تأليف()المسلمون

الغماريعلىوالردالأعمالحديثبتضعيفالاَمالغاية-015

.مخطوط-تأليف-المقالبصحيح
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للقرضاويوالحرامالحلالاحاديثتخريجفيالمرامغاية-151

تأليف.-مطبوع-

.فتوى-التكفير-فتنة521

تأليف.-والصالحينلأنبياءااَئارتتبُّعحكمفيفتوى-531

وتخريج-تحقيق-الربعيللحافظودمشقالشامفضائل-154

.مطبوع

إسحاقبنإسماعيلللقاضيلمجرالنبيعلىالصلاةفضل-551

.مطبوع-وتخريجتحقيق-الجهضمي

.مطبوع-تخريج-للغزاليالسيرةفقه-561

-إعداد-للبخاريالكبيرالتاريخكتاباحاديثفهرس-157

.مخطوط

تأليف.-مخطوط-للَاجُرّيالشريعةكتاباحاديثفهرس-581

معجمفيالأحاديثاسندواالذينالصحابةاسماءفهرس-915

.مخطوط-إعداد-الأوسطالطبراني

الحلبية-الأوقافمكتبةفيالحديثيةالمخطوطاتفهرس-016

تأليف.

من)المنتخبوهوالظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس-116

تأليف.-بدمشقالعربيةاللغةمجمعمطبوعاتمن(الحديثمخطوطات

تأليف--احمدالإماملمسندالصحابةلمسانيدفهرس-162

المسند0مقدمةفيطبع
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عديلابن،الكاملكتابواَثارلأحاديثالشاملالفهرس-163

.مخطوط-إعداد-

مراكشيوسفابنخزانةمكتبةمنالمنتخبالفهرس-164

.مخطوط-إعداد-

الحنبليعروةلابنالدراريالكواكبكتابفهرس-165

.مخطوط-إعداد-

زهيرالشيختحقيق-للمعلميالعقائد،تصحيحإلىالقائد-166

.مطبوعتناصرالشيخوتعليق

تأليف.-البدعقاموس-671

القاسمي-سعيدلمحمد،الشاميةالصناعاتقاموس-168

الله.رحمهالبيطاربهجةمحمدالشيخمعمشاركة،تخريج

تأليف--الدجالوقتلهالسلامعليهعيسىنزولقصة-916

.مطبوع

-مطبوع-الاعتكافعنقيمبحثومعه،رمضانقيام-017

تأليف.

الأباطيلمنغدةأبيكلمابفيعماالنقابكشف-171

تأليف.-مطبوع-اتلافتراءوا

-تخريج-الحنبليرجبلابنمعناهاوتحقيقلإخلاصا-كلمة721

.مطبوع

.مطبوع-وتخريجتحقيق-تيميةلابنالطيبالكلم-173

.مخطوط-تأليف-القراَننفسرانيجب-كيف174
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وتخريجتحقيق-الجوزيلابنالولدنصيحةإلىالكبدلفتة-175

.مطبوع-استانبوليمهديمحمودمعمشاركة

تأليف.-مطبوع-الديننظرفياللحية-176

لمحمودالبرهانالقويمةالهيئةيَعْضُدُمماالقراَنعليهدلما-177

.مطبوع-ناصرالشيخوتخريجزهيرالشيختحقيق-الاَلوسيشكري

مجالسهفيعنهاأجابالتيالفتاوىوهي-الفتاوىمجموع-178

بنشرها.بالرياضالمعارفمكتبةوتقوم،والمسجلةالعلمية

شعبانمنالنصفليلةفيبهيدعىالذيوالإثباتالمحو-917

.مخطوط-تأليف-

وتخريج-اختصار-القيملابنالمودود،تحفةمختصر-018

.مخطوط

.مخطوط-كنعانمحمدالشيختعليقمختصر-181

.مخطوط-تأليف-التوسلمختصر-821

.مطبوع-وتحقيقاختصار-المحمديةالشمائلمختصر-183

وتعليق.اختصار-مطبوع(4-1)البخاريصحيحمختصر-184

-مخطوط-أجزاءاربعةفيمسلمصحيجمختصر-185

تأليف.

.مطبوع-وتعليقتحقيق-للمنذريمسلمصحيحمختصر-186

-مطبوع-الذهبيللحافظالغفارللعليالعلوكتابمختصر-187

تاليف.
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.مخطوط-تأليف-مصرإلىالرحلةمذكرات-188

تخريج--اللهرحمهالبناحسنللشيخالمسلمةالمراة-918

.مطبوع

تأليف--الحديثلألفاظالمفهرسالمعجمعلىالمستدرك-091

.مخطوط

.-تعليق-الخِرَفيفيهاخالفالتيالخَلاّلغلام-مسائل191

الصلاحوابنالسلامعبدابنالإمامينبينعلميةمساجلة-291

الشاويشزهيرمحمدمعبالاشتراكالمبتدعةالرغائبصلاةحول

.مطبوع-وتخريجتحقيق-

.مخطوط-وتخريجتحقيق-للخرائطيلأخلاقامساوئ-391

وله،الفاسميالدينلجمالوالنعلينالجوربينعلىالمسح-491

.مطبوع-وتذييلتأليف(-المسحاحكامفيالنصج)تمامباسمذيل

فيوتخريجتحقيق-التبريزيللخطيبالمصابيحمشكاة-591

.مطبوع-مجلدات3

تخريج--للمودوديالقرآنفيالأربعةالمصطلحات-691

.مطبوع

تأليف.-الطنطاويالأستاذمع-791

.مخطوط-تخريج-للبغويالتنزيلمعالم-891

الحديثيةالمختاراتمنمجموعةوهو-الحديثمعجم-991

نحوفيويقعوغيرهاالظاهريةالمكتبةمخطوطاتمنالشيخجمعها

تأليف.-مخطوطوهو-مجلداَأربعين
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العراقيللحافظالأسفار،فيالأسفارحملعنالمغني-002

.مخطوط-وتخريجتعليق-

السلفوآثاروالستةالكتابفيوالعمرةالحجمناسك-102

-تأليف.مطبوع-

.مخطوط-تأليف-والردودالمناظرات-202

نسخها-الزمزميوالشيخالألبانيالشيخبينالمناظرة-302

.مخطوط-البقاليالصمدعبد

وعلى،القاديانيةالطائفةأتباعمنطائفةمعكتابيةمناظرة-402

تأليف.-الباكستانيأحمدنوربدمشقيومئذرئيسهمرأسهم

تخريج.-تيميةلابن،وأهلهالشاممناقب-502

.مخطوط-إعداد-البريطانيةالمكتبةفهرسمنمنتخبات-602

الظاهريةالمكتبةفيالحديثمخطوطاتمنالمنتخب-702

.(161)رفمالظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس=تأليف-

بالقرآنعنهايُستغنىلاأنهوبيانالإسلامفيالسنةمنزلة-802

-تأليف.مطبوع-

.مخطوط-تأليف-الصغيرالجامعفيالسيوطيموارد-902

تعليق-حجرلابنالفكر،نخبةتوضيجفيالنظرنزهة-021

يتم.-لموتحقيق

تأليف.-مطبوع-الغرانيققصةنسففيالمجانيقنصب-112

للشيخ-الأولالجزء-للأصولالجامعالتاجكتابنقد-212"

تأليف.-مخطوط-ناصيفمنصور

211

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9195
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=393
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1709
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3717
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=4139
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=9192
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2202


الأئمةلكتبالمنانعبدابنتخريبمنبالتحذيرالنصيحة-213

ابندار-مطبوع-تأليف-الصحيحةالأحاديثلمئاتوتضعيفهالرجيحة

والتوزيع.للنشرعفان

المنتصرمحمدللشيخالعامةالثقافةفيحديثيةنصوص-نفد421

تأليف.-مطبوع-الكَتاني

لابن،والمشكاةالمصابيحأحاديثتخريجإلىالرواةهداية-512

تخريج.-حجر

تأليف.-مطبوع-العقيدةفيالاَحادبحديثلأخذاوجوب-612

للجيشمرشداَوالرياضللحجازالأولىالرحلةوصف-217

-مخطوط-4891عامفلسطينحرببعدللمملكةعودتهاثناءالسعودي

تأليف.

-إعداد-الاَثارمشكلاحاديثترتيبفيالاَصاروضع-182

.()99رقمالاَصاررفع=مخطوط

علىالمفتريعلىوالردوالمؤاجرةالمزارعةاحاديث-921

في)البرهانمجموعةضمنطُبعترسالةوالعلماء،والتابعينالصحابة

.(والعدوانالبهتانرد

بنلعمررجبفيالوضاعينوضعبيانمنوجبمااداء-022

.مطبوع-لألبانياوتخريج،زهيرالشيختحقيق-دحيةبنحسن

الرحمنعبدالأستاذبمشاركةالحبشياللهعبدمعمناظرة-221

.مخطوط-الشاويشوزهيرالباني

!ل!!
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ترجمتهردمصا

.532-1/287:المجذوبلمحمدعرفتهمومفكرونعلماء(ا

إبراهيمبنمحمد،عليهالعلماءوثناءواَثارهالألبانيحياة2(

الشيباني.

يجيب.الشامومحدثتسألالعربصوترسالة3(

الدينناصرمحمدالشيخالعصرمحدثلفضيلةموجزةترجمة(4

السلفيةالجامعةفينشرت،خشانوعليعبّاسيعيدلمحمد،الألباني

.ببنارس

القريوتي.عاصم.د،الهدىأئمةمنكوكبة(ه

الجنيد.القادرعبد،الإمامالألباني6(

الهاشمي.خليلإبراهيم،الألبانيالعلامة7(

.الدوسريناصراللهعبد،الألبانيللشيخموجزةترجمة8(

العسكرمقالاتفيالواقعالتشويشورفضالتلبيسكشف9(

الجنيد.القادرعبد،الألبانيحول

الألباني،الدينناصرمحمدالعلامةالشيخترجمةمنشذرات(01

القريوتي.عاصمالدكتور
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طالب.الديننوروصححهاجمعها،الألبانيمقالات(11

أحمد.لإمامامسندعنالأحمدالذبكتابمقدمة(21

!ي!!
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